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Denominació        Cases carrer barcelona U.T.M.        X= 437638     Y= 4657257 a X= 437800     Y= 4657309 
Època                      1942    XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Al carrer Barcelona es disposen vuit blocs situats per parelles en plataformes de nivell que, esgraonada una respecte de l'altra, s'anaren 
adaptant al terreny. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un 
porxo comú a les dues entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el 
menjador, que té una llar de foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha tres dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati 
de ventilació. Els habitatges del pis superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dóna al vestíbul, des d'aquest 
es passà al menjador, també amb llar de foc. Aquest menjador dóna a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des 
del menjador es passa al passadís que dóna a la cuina, un rebost i tres dormitoris i el lavabo. Totes les peces, llevat el lavabo i el rebost, són 
exteriors i per tant també és la primera vegada que a la colònia un habitatge d'obrers té totes les habitacions, correctament ventilades. A la 
part posterior dels blocs d'habitatges es disposa d'uns annexos per a safareigs i trasters. L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega 
amb crugies de bigues de fusta i tauler de rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. La coberta a dues aigües utilitza per primer cop 
la teula àrab. 

NOTÍCIES 
El setembre de 1942 es planejà construir 30 cases per a obrers, segons projecte de Ribas i Pradell, iguals als existents al c. Catalunya. Aquest 
projecte, però, no es dugué a la pràctica ja que en aquell moment el que s'edificà és el carrer Barcelona, amb una tipologia diferent i 
inexistent fins aquell moment a la colònia i els blocs de pisos. Les noves tendències constructives internacionals i l'aprofitament del sòl 
també arribaren aquí i es plantegen en l'urbanisme de Borgonyà. El sòl apte i fàcil per construir ja s'havia exhaurit i les construccions s'han 
de començar a enfilar per la falda de la muntanya. Calia aprofitar l'espai i abaratir la construcció. A la dècada dels anys 60 es proposa posar 
un plat de dutxa als banys de totes les cases del carrer Barcelona, igual que el que tenen les construccions més recents del carrer Girona. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU  CONSERVACIO , mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   . Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
BIBLIOGRAFIA 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Borgonyà U.T.M.        X= 437383     Y=  4657248 
Època                          XIX-XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA i Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Borgonyà està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, prop de la via del tren. Està constituït 
per sis cases entre mitgeres alineades en un costat del carrer. Totes elles presenten un sol nivell d'alçat i tenen la coberta a dos vessants amb 
el carener paral·lel a la façana, algunes obertes amb un gablet. El primer edifici es correspon amb l'economat i presenta una tipologia diferent 
d'obertures, en què es combinen les d'arc de mig punt i d'arc escarser. La resta d'edificis Les façanes es composen amb obertures d'arc pla 
emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures 
ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de color blanc. El ràfec està acabat amb cabirons. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Borgonyà es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per 
allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, les cases són molt semblants a 
les del carrer Canal, però aquestes disposaven de millors condicions d'habitabilitat, com l'existència de llar de foc i de safareig. Totes les cases 
d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. Més endavant, en un 
extrem s'hi va construir la cooperativa de la colònia . 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer CANAL U.T.M.        X= 437086     Y=  4657355 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Coats. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Les cases són aparellades amb espai per a jardí o hort privat. L'alineació del carrer és de nord a sud i les ventilacions de les peces principals 
són orientades a l'est i a l'oest. L'esquema de distribució és d'una entrada que fa de passadís i que menava cap a la part de la cuina on hi 
havia la sortida al pati del darrere. A l'altre costat del passadís hi havia dues sales grans que donaven al carrer a traves de dues grans finestres 
geminades i al darrere dues cambres més que es ventilaven per les finestres que donaven al pati. Un fet característic és que cada sala 
disposava de llar de foc. Al pati del darrere hi havia unes petites cambres destinades a comuna, safareig, magatzem per a la llenya i carbó i 
trasters. 
Forma part de la colònia Borgonyà i es troben situades al carrer Canal o “ carrer dels anglesos “, a la dreta de la carretera de Torelló a 
Borgonyà BV-5626, just abans de sortir de la colònia. L’accés és fàcil. 

NOTÍCIES 
Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 
La tipologia de les cases del carrer Canal o "carrer dels anglesos" era de millors condicions d'habitabilitat - que la dels carrers Escòcia, Paisley, 
Borgonyà i Coats - ja que els destinataris no eren els obrers, sinó el personal qualificat, d'origen britànic, que portava la direcció de la 
indústria. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN  
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Cases carrer Catalunya U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Catalunya. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (atrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Catalunya està situat a la part superior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, darrera l'església. Està constituït per 
deu cases entre mitgeres alineades en un costat del carrer, que es troba alçat a través d'un mur de contenció. Totes elles consten de planta 
baixa i altell i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes de les quals obertes a l'altell amb un gablet. Les 
façanes es composen segons tres eixos d'obertures, en forma de portal al centre i una finestra a cada costat. Totes són d'arc pla emmarcades 
amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic, així com una senzilla cornisa 
que ressegueix les cases fins a l'alçada del sòcol. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de color 
blanc. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi ha un petit pati. Davant de les façanes hi ha un espai enjardinat on hi ha 
plantades moreres i rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Catalonia Terrace es van construir al voltant de l'any 1922, coincidint amb la primera ampliació important de la colònia 
Borgonyà. Es van fer per allotjar als nous obrers que s'havien contractat en aquell moment. La tipologia constructiva i la distribució és molt 
semblant a les cases del pla, tot i que són de majors dimensions per allotjar-hi famílies nombroses. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Coats U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Coats. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                Edifici Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   Patrimoni immoble 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Coats està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer d'Escòcia i de Fabra. Està 
constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, de vuit habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i altell i tenen la 
coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es composen segons dos 
eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. 
Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment 
dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per 
habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Coats es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar 
als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, les cases són molt semblants a les 
del carrer Canal, però aquestes disposaven de millors condicions d'habitabilitat, com l'existència de llar de foc i de safareig. Totes les cases 
d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . Conservació total, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Escòcia U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Escòcia. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Escòcia està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer de Paisley i el de Coats. 
Està constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, de setze habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i altell i tenen 
la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es composen segons dos 
eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. 
Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment 
dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per 
habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers 

NOTÍCIES 
Les primeres cases que es van construir a la part residencial de la colònia van ser els números 30 i 32 del carrer Escòcia, vers el 1895. Es van 
fer per allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, aquestes primeres 
cases diferien de la resta perquè tenien com a element de suport voltes catalanes. A nivell de tipologia, tenen la mateixa distribució que la 
resta de cases del pla: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Fabra U.T.M.        X= 437564     Y=  4657298 
Època                      1924    XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Fabra. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Fabra es situa a l'extrem de llevant del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre els carrers Borgonyà i Barcelona. 
Està constituït per vint-i-tres cases entre mitgeres aliniades en un costat del carrer, que es troba alçat a través d'un mur de contenció. Totes 
elles consten de planta baixa i altell i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes de les quals obertes a l'altell 
amb un gablet. Les façanes es composen segons dos eixos d'obertures, d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles 
de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre els murs de maçoneria. El 

ràfec està acabat amb cabirons. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Fabra es van construir entre els anys 1923 i 1924, coincidint amb la primera ampliació important de la colònia Borgonyà. 
Es van fer per allotjar als nous obrers que s'havien contractat en aquell moment. La tipologia constructiva i la distribució és molt semblant a 
les cases del pla. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Cases carrer Paisley U.T.M.        X= 437383     Y=  4657248 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Paisley. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El carrer Paisley està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el Casino i la via del tren. Està 
constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, la primera d'onze edificis i la segona de tretze. Totes elles consten de planta baixa i 
altell i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, una de les quals s'obre amb un gablet a l'altell. Les façanes es 
composen segons dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica 
i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable 
sobre el revestiment dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han 
estat reformats per habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers. 

NOTÍCIES 
Les cases del carrer Paisley es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar 
als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, les cases són molt semblants a les del 
carrer Canal, però aquestes disposaven de millors condicions d'habitabilitat, com l'existència de llar de foc i de safareig. Totes les cases d'obrers 
tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna . 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         Blocs carrer Girona U.T.M.        X= 437503     Y=  4657272 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona, 12-15. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                E ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista. 
Cobertes   Teulada a doble vessant  . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Els nous blocs d'habitatges estan situats al final del carrer Girona, en el punt més elevat de la colònia Borgonyà. Es tracta de quatre blocs de 
planta rectangular, que es troben disposats en parells, dos a cada costat del carrer. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dues 
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La part central de la façana principal i posterior es troba enretirada respecte el plom del 
mur. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat de factura moderna. Consten d'escales exteriors que permeten accedir en cadascun dels 
habitatges en què es troben dividits. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat amb cornises de diferent tonalitat i un gran sòcol de pedra. 

Com a curiositat, a la façana encara s'hi conserva la placa del Instituto Nacional de la Vivienda amb l'escut falangista.. 

NOTÍCIES 
Els blocs d'habitatges del carrer Girona es van començar a construir l'any 1945 per allotjar el nombre creixent de treballadors de la colònia. 
Uns anys més tard, entre els anys 1965 i 1966 es va portar a terme una segona fase de construcció, seguint el mateix model arquitectònic 
tot i que incorporant-hi petites modificacions. 

Ms,OTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         Blocs carrer Girona U.T.M.        X= 437242     Y=  4657423 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona, 1-9. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Els blocs d'habitatges estan situats al costat esquerre del carrer Girona, a l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà. En total hi ha una filera 
ascendent de cinc blocs, tres més a la part alta del carrer i un de sol a mestral de l'església. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a 
dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Cada bloc es divideix en quatre habitatges independents, als quals s'accedeix a través 
d'escales exteriors, les del primer pis adossades en paral·lel a les façanes laterals. Els cinc primers blocs ofereixen la particularitat un cos adossat 
a les façanes laterals (originalment es corresponia amb el safareig), que enllaça amb el volum amb un arc de mig punt des d'on comença 
l'escala. Al frontis hi ha el portal d'accés on hi ha les portes dels habitatges de la planta baixa, obert en arc escarser arrebossat. La resta 
d'obertures són d'arc pla arrebossat, excepte els dos petits pòrtics d'arc de mig punt del nivell superior. El revestiment dels murs és arrebossat 
i pintat i un gran sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
Els blocs d'habitatges del carrer Girona es van començar a construir l'any 1945 per allotjar el nombre creixent de treballadors de la colònia. 
Uns anys més tard, entre els anys 1965 i 1966 es va portar a terme una segona fase de construcció, seguint el mateix model arquitectònic 
tot i que incorporant-hi petites modificacions. 

Ms,OTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         Blocs carrer Girona U.T.M.        X= 437242     Y=  4657423 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Al final d'aquest carrer en pendent, és on estan situats aquest conjunt de 3 bloc, "els tres pisos", situats a la mateixa cota, amb la façana 
principal paral·lela al carrer i orientada al sud. Són de distribució idèntica als anteriors del carrer Girona però més grans ja que s'hi introdueix 
un dormitori més. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un 
porxo comú a les dues entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el 
menjador, que té una llar de foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha els dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati 
de ventilació. Els habitatges del pis superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dóna al vestíbul, des d'aquest 
es passà al menjador, també amb llar de foc. Aquest menjador dóna a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des 
del menjador es passa al passadís que dóna a la cuina, un rebost, els dormitoris i el lavabo. Aquests blocs tenen una distribució idèntica a les 
del carrer Barcelona i als primers blocs del carrer Girona. Aquests tres blocs es diferencien dels anteriors en la col·locació dels annexos 
destinats a safareigs, que aquí se situen enganxats a les dues cantonades nord de l'edifici; on hi ha la façana posterior.  

L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega amb crugies de bigues de fusta i tauler de rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. 
La coberta a dues aigües utilitza per primer cop la teula àrab 

NOTÍCIES 
El projecte dels primers blocs del carrer Girona és del juny del 1945. Les primeres cases del carrer Girona es comencen a habitar el 1946. El 
1965 i 1966 es fan nous habitatges seguint la concepció de blocs de quatre pisos però amb una distribució i aspecte bastant diferent de la 
dels darrers blocs dels anys quaranta. Són tres nous blocs, situats sobre al final del carrer en pendent on es varen construir els primers blocs 
dels carrer Girona. 

Ms,OTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         XALET -1 U.T.M.        X= 437223     Y=  4657250 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici aïllat de planta en 
forma de "L", d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta d'una casa de factura moderna, amb 
les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat amb el sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El xalet número 1 de la colònia Borgonyà va ser construït durant la segona meitat del segle XX per allotjar el personal directiu de la fàbrica. 

Ms,OTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIÓ, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         XALET -2-3 U.T.M.        X= 437155     Y=  4657248 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular que es 
divideix verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 2 i 3. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el 
carener paral·lel a la façana. Les obertures del frontis són d'arc escarser, de les quals les del costat del portal són triforades. Totes elles incorporen 
motllures a la llinda i als ampits. El tractament del frontis, pintat de color terrós i caracteritzat per faixes horitzontals i una cornisa decorativa sota el 
ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó en obertures i cornises amb la 
pedra vista. La façana de ponent presenta una galeria coberta a nivell de la planta baixa . La coberta és de teula romana amb algunes peces de ceràmica 
vidriada que formen motius geomètrics. 

NOTÍCIES 
Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se 
per allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen 
materials nobles i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que 
marcava una jerarquia a nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va 
construir un nou xalet a continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         XALET -6-7 U.T.M.        X= 437190     Y=  4657252 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà (costat naus) 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Mal estat. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Els xalets número 6 i 7 estan situats al costat de la carretera de Borgonyà a Torelló, a pocs metres de l'edifici equipament públic E4A. És un 
edifici aïllat de planta en forma de "U", constituït per dos habitatges adossats. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb 
el carener paral·lel a la façana. De cada extrem de la façana de migdia en sobresurt un cos quadrangular perpendicular al primer volum, de 
mateixa alçada i coberta a dos vessants. El frontis s'orienta a tramuntana i presenta tres obertures per habitatge, d'arc rebaixat emmarcat amb 
ceràmica, la dels extrems biforades. El mateix tipus d'obertures es reprodueix a la resta de façanes; totes elles han estat tapiades. A nivell de 
l'altell hi ha petites finestres quadrades emmarcades amb ceràmica. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta 
per sobre del parament de maçoneria. També coneguda com “Casa del metge” 

NOTÍCIES 
Els xalets número 6 i 7 estaven habilitats com la casa del metge, construïts durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. 
L'empresa es feia càrrec dels honoraris del metge i oferia als treballadors un servei d'assistència mèdica gratuït. Amb el creixement de la 
colònia, el metge no donava a l'abast i es va haver de contractar metges que visitessin als treballadors. L'instrumental mèdic es va 
modernitzar l'any 1951, amb l'adquisició d'un aparell de raigs X. L'any 1956 arribà a la colònia un nou metge, de família nombrosa, pel que 
es va decidir ampliar la casa.. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL, CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Serveis. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         Blocs carrer Girona U.T.M.        X= 437236     Y=  4657380 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona, 10. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

El xalet número 10 de la Colònia Borgonyà està situat a l'altre costat dels blocs del carrer Girona, enmig d'una parcel·la enjardinada. És un 
edifici aïllat de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta d'una casa de 
factura moderna, amb les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. 

NOTÍCIES 
El xalet número 10 va construir-se durant la segona fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, al voltant de la dècada de 1940. 

Ms,OTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU. CONSERVACIO, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació         XALET -11-12 U.T.M.        X= 437190     Y=  4657252 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg. 
Règim jurídic               Propietat Privada. 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble.) 
Façanes   Arrebossades i pintades. 
Cobertes   Teulada a doble vessant . 
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular 
que està dividit verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 11 i xalet 12. Consta de planta baixa i altell i té la coberta 
a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'accedeix a la casa a través d'unes escales exteriors centrades respecte el portal, d'arc 
escarser arrebossat. A tots dos costats hi ha un gran finestral d'arc escarser que incorpora motllures a la llinda i als ampits, de la mateixa 
manera que la finestra de les golfes situada a l'eix central. El tractament del frontis, pintat de blanc i caracteritzat per faixes horitzontals i una 
cornisa decorativa sota el ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó 
en obertures i cornises amb la pedra vista. La part posterior de l'edifici orientada a llevant està feta amb obra vista. La coberta és de teula 
romana amb algunes peces de ceràmica vidriada que formen motius geomètrics. 

NOTÍCIES 
Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se 
per allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen 
materials nobles i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que 
marcava una jerarquia a nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va 
construir un nou xalet a continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Casa de l’Administrador U.T.M.        X= 437443     Y=  4657308 
Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

La casa de l'administrador de la colònia Borgonyà està situada al nord del carrer Escòcia. Té un ampli domini visual dels primers carrers que es 
van formar a la colònia, ja que es troba construïda en una cota superior. La casa va bastir-se en un terreny amb desnivell pronunciat, que és 
salvat a través d'un cos de notable alçada, sobre el qual es va edificar la casa. La part superior del mateix està habilitada com a terrassa 
transitable i s'hi pot accedir directament des de la façana de migdia. L'edifici és de planta quadrangular, consta de semisoterrani, planta baixa 
i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana de migdia consta de tres obertures a la planta baixa: 
al centre hi ha el portal d'accés i a cada costat trobem un finestral triforat rematat per un frontó molt rebaixat. Totes les obertures de la 
construcció estan emmarcades amb ceràmica que, juntament amb les cornises i el ràfec ceràmics, ressalten sobre el revestiment de tonalitat 
clara. El cos frontal està acabat amb pedra vista. 

NOTÍCIES 
El també conegut com a xalet número 9, era ocupat per l'administrador de la colònia.  
És un edifici construït durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. Està situat en una cota molt superior als habitatges 
dels treballadors, alinat amb ells i exercint un domini important sobre ells. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 

USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Casa Cuna U.T.M.        X= 437364     Y=  4657278 
Època                    1920  -   XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Girona.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades  REFORMADA 

DESCRIPCIÓ 
La casa cuna està situada al principi del carrer Girona, a xaloc de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta en 
forma de "U", que es troba envoltat d'un espai enjardinat. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta composta a quatre vessants. El frontis 
té la part central enretirada del plom del mur, que constitueix l'accés a l'edifici. Aquesta part està definida per un petit porxo sostingut per 
pilars de fusta. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat i es distribueixen de forma regular per les façanes. Sobre la porta d'accés hi ha un 
relleu decoratiu de fusta on s'hi representa una dona abraçant un infant. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc amb un sòcol 
de pedra. 

NOTÍCIES 
Durant la primera fase d'expansió de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1920, es va dotar a la colònia d'un major nombre de serveis per 
als treballadors. Entre aquests, destaca l'existència d'una "casa-cuna", on els obrers podien deixar els seus fills fins que acabés la jornada 
laboral. El servei s'inaugurà l'any 1928 al carrer Escòcia, número 29. No serà fins a l'any 1952 que es construirà l'edifici actual, on hi havia 
millors condicions. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 

USOS 
Original   Casino. 
Actual  Sistema d’equipament. 
Permès   Sistema d’equipament. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Casa  del mestre U.T.M.        X= 437386     Y=  4657313 
Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà, 38.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

La casa del mestre està situada al nord els carrers Borgonyà, Paisley, Escòcia i Coats, dels quals té un domini visual per trobar-se en una cota 
superior. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener 
paral·lel a la façana. La façana principal, orientada a llevant, es composa de tres eixos d'obertures d'arc pla emmarcades amb ceràmica, de les 
quals la central és el portal d'accés. La mateixa composició es reprodueix a la façana posterior. A la façana de migdia hi ha tres finestrals també 
d'arc pla emmarcats amb ceràmica, dels quals els dels extrems són triforats. A nivell de l'altell hi ha una petita finestra biforada. Els angles 
cantoners i la cornisa que marca el nivell de forjat estan acabats amb ceràmica. A la façana de tramuntana hi ha adossat un cos. L'acabat 
exterior es manté arrebossat, amb una cornisa de pedra. Davant de la casa hi ha l'hort. Per accedir a la casa cal seguir un caminet ascendent 
l'entorn del qual es troba enjardinat. 

NOTÍCIES 
Originalment, la casa era utilitzada per allotjar els alts càrrecs de la colònia. Quan el mestre de l'escola va deixar de ser el capellà, van passar a 
allotjar-lo en aquesta casa. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 

USOS 
Original   Habitatge. 
Actual  Habitatge. 
Permès   Habitatge. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Casino U.T.M.        X= 437364     Y=  4657278 
Època                           XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà, 10.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
El casino de la colònia Borgonyà està situat al carrer Borgonyà, prop de la Casa Cuna. És un edifici aïllat de planta rectangular. Consta de dos 
nivells d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El cos frontal, que es correspon amb el bar, té menor 
alçada que la resta de la construcció. El portal d'accés és d'arc mixtilini emmarcat amb ceràmica, que enllaça amb un finestral triforat del nivell 
superior emmarcat amb ceràmica i la llinda motllurada en forma d'arc rebaixat. A cada costat del portal hi ha un finestral d'arc pla igualment 
emmarcat amb ceràmica i motllura d'arc rebaixat a sobre, que es repeteix en les finestres i portals de la façana de migdia. El frontis queda 
rematat per una gran cornisa sobre la qual hi ha un petit capcer de formes ondulants. La façana de migdia es composa formant eixos, en què 
les finestres dels pisos superiors són d'arc pla emmarcat amb ceràmica. A la façana posterior hi ha un petit òcul a la part superior i un cos 
quadrangular adossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat, amb els elements com les cornises i els emmarcaments ressaltats de diferent 
tonalitat. A l'interior es manté l'espai del bar en el primer cos i la sala d'espectacles al segon, mentre que al pis superior hi ha la cabina de 
projecció de cinema amb el projector. 

NOTÍCIES 
L'antecedent del Casino de la colònia Borgonyà el trobem en el Centro Recreativo de Borgoñá, creat a l'inici de la fundació de la colònia, vers 
l'any 1897. Aquest espai era formulat per al lleure dels treballadors i les seves famílies, que comprenia un saló de cafè, la sala de lectura i un 
petit teatre i sala de ball. Per tal d'ampliar la oferta lúdica i cultural dels treballadors, l'any 1924 es va inaugurar el nou edifici, conegut com el 
Casino. Aquest espai també disposava d'una sala de cafè, d'una sala d'espectacles amb escenari i la sala de lectura. El 26 de novembre del 
mateix any es va formar la primera junta i es van llegir els estatuts, que tenien un total del 32 articles, que comprenien des de la seva Constitució 
i objecte, els socis i els seus drets, les baixes, el govern del casino les assemblees i les imposicions generals. Qualsevol treballador de la fàbrica 
major de divuit anys podia ser-ne soci de forma gratuïta. El director de Fabra i Coats, el senyor Street, va ser-ne el primer president, pel que el 
funcionament del Casino quedava estretament vinculat a la companyia. Els treballadors de la fàbrica que exercien els càrrecs necessaris per 
fer funcionar el casino rebien una remuneració complementària i estaven assegurats. Des del principi, la societat estava vinculada amb el Club 
Deportiu Borgonyà, que constava d'un equip de futbol format per treballadors. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la junta va dissoldre's i van 
votar-se els càrrecs entre els socis. Entre els anys 1937 i 1941 no s'hi van celebrar actes, fins que la direcció de Fabra i Coats torna a presidir la 
societat. A partir d'aquest moment s'hi van celebrar nombroses activitats, entre les que destaca les projeccions de pel·lícules, les 
representacions teatrals i els balls de Festa Major. Des de l'any 1950 el càrrec de la presidència deixa d'estar en mans dels directius de la fàbrica 
i el van ocupar els mateixos treballadors. L'any 1963 la societat del Casino i el Club Deportiu Borgonyà queden definitivament desvinculats. A 
principi de la dècada de 1970 es va dissoldre la societat després d'un període de desvinculació de l'empresa Fabra i Coats, que coincidia amb 
la crisi que patia el sector tèxtil en tot el territori català. El desembre de l'any 1977 es va incendiar l'edifici del Casino. Finalment, l'edifici va ser 
adquirit per l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
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USOS 
Original   Casino. 
Actual  Equipament. 
Permès   Equipament. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn   
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Denominació        cOOPERATIVA Borgonyà U.T.M.        X= 437319     Y=  4657241 
Època                          1910 -  XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Borgonyà,1  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               11 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'antiga cooperativa de la colònia de Borgonyà està situada al carrer de Borgonyà de la colònia. És un edifici de planta rectangular, d'un sol 
nivell d'alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Consta d'un gran portal d'arc rebaixat arrebossat, amb impostes 
motllurades i unes lletres identificatives "ECONOMAT". En la seva proximitat hi ha tres finestres d'arc de mig punt arrebossat, algunes de les 
quals estan tapades. A l'extrem de ponent hi ha un altre portal, d'arc de mig punt arrebossat. La façana lateral té dues finestres d'arc pla 
arrebossat, a més d'una inscripció antiga on hi consta: "En este municipio está prohibida la mendicidad pública". L'angle entre aquesta façana 
i la posterior és arrodonit. L'acabat exterior és arrebossat de color terrós a la façana lateral i posterior i de color blanc a la principal, amb les 
obertures emmarcades de color cru. A la façana posterior s'hi adossen els cossos corresponents als magatzems. 

NOTÍCIES 
La creació de la cooperativa "la Familiar Borgoñense" al carrer Borgonyà l'any 1910 va atorgar a la colònia un servei de subministrament de 
queviures, que fins aleshores proporcionava la fonda. Els socis de la mateixa es feien càrrec de l'establiment, que una dècada més tard ja 
disposava de carnisseria i fleca. Entre els anys 1926 i 1927 també passaria a tenir barberia, estanc i telèfon públic. La cooperativa estava 
tutelada per l'empresa, ja que nomenava dos dels quatre socis de la junta consultiva, que solien coincidir amb el personal directiu de la fàbrica. 
Tanmateix , no va ser fins al període de postguerra que l'empresa va participar-hi de manera més activa. L'empresa proporcionava a la 
cooperativa part de la infraestructura, el suport administratiu i nombroses ajudes econòmiques sol·licitades per la dificultat de les famílies de 
pagar els comestibles. Entre els anys 1958 i 1959, les pèrdues de la cooperativa van provocar que l'establiment fos convertit en economat. 
Tanmateix, la societat de la cooperativa no va deixar d'existir fins dues dècades més tard, amb l'esperança que al cap d'uns anys es pogués 
recuperar. L'establiment de l'economat no va tenir gaire més fortuna, a causa de la poca diversitat de productes i els preus poc competitius 
que oferia. Les despeses que suposava el seu manteniment per a la fàbrica van ser el motiu perquè l'any 1986 deixés de funcionar com a 
economat. Des d'aleshores, del negoci se'n fa càrrec un particular. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 

USOS 
Original   Comercial. 
Actual  Comercial. 
Permès   Sistema equipaments comercials. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Escola i convent de monges U.T.M.     .     X= 437800       Y= 4657309 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, noucentisme 

Situació       Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  no urbanitzable 
Qualificació               11 
Conservació    Bona 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades  Com a restaurant 

DESCRIPCIÓ 
Els edificis que s'utilitzaven com a escola i convent de monges de la colònia de Borgonyà estan situats al final del carrer Barcelona. Es tracta de 
dos volums de planta rectangular disposats de forma paral·lela, entre els quals s'hi intercalen dos cossos quadrangulars, pel que queda un 
espai reduït entre ambdós. Tots dos presenten un sol nivell d'alçat, un d'ells amb semisoterrani, i tenen la coberta a dos vessants de teula 
romana. L'accés es fa a través d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla emmarcades amb 
ceràmica i la llinda motllurada. Els angles cantoners també es troben reforçats amb ceràmica, que ressalta amb el parament dels murs de 
maçoneria. El ràfec està acabat amb cabirons.  

NOTÍCIES 
Fins el desembre de 1901 no tenim notícia de la construcció de l'escola de les nenes. Aquesta notícia ens ve a través d'un plànol signat a tres 
bandes per Nuevas Hilaturas del Ter, Dolores Tremosa Escolà ( segurament la primera Madre de las " Hermanas Dominicas de la Anunciata " 
encarregades de tenir cura de l'educació de les nenes ) i el vice-rector de la colònia. Hi ha un document de l'any 1902 on el metge del municipi 
certifica que l'edifici compleix tots els requisits sanitaris que exigeix la llei, tant per a habitatge ( on les germanes Dominiques vivien ) com per 
a escola. Aquest edifici havia de ser destinat a hospital. En anar-se'n els dirigents anglesos, les germanes constaten les bones relacions amb el 
dirigents del país. Durant la guerra civil van marxar i l'escola va ser dirigida per mestres laics. El 14 d'abril de 1939 van tornar. Durant setanta 
anys les Dominiques de la colònia van complir els seus objectius d'educar. La implantació de nous ensenyaments, la reducció d'alumnes i les 
dificultats per poder oir missa diària fa que el 19 de juliol de 1969, la priora Remedios Mosé, tanqués l'escola de nenes i lliurés les claus a la 

direcció d'empresa.  

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIÓ INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Escola i convent. 
Actual  Restaurant. 
Permès   A definir en el PE del BCIN. 
BIBLIOGRAFIA 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL. 
DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l’aigua. Consorci Alba-Ter. 
FELIU, A., coord. (2002). Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya. Barcelona: Lunwerg Editores. 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.                   
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Denominació        Escola i habitatge capellà U.T.M.        X= 437286     Y=  4657299 
Època                    1920  -   XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Carrer Catalunya, 28.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades  REFORMADA 

DESCRIPCIÓ 
L'edifici de l'escola i habitatge del capellà i de l'ermità es troba situat a la part residencial de la colònia Borgonyà, entre els carrers Girona i 
Catalunya. Està adossat a la façana de llevant de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És una construcció de planta rectangular i quatre 
crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a tres vessants. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos, definits per 
obertures d'arc pla amb guardapols, excepte els portals dels extrems que són d'arc de mig punt arrebossat. Les finestres del segon pis són 
biforades, separades per una columneta amb capitell motllurat, sobre la qual s'incorporen relleus decoratius. Els nivells de forjats estan definits 
per una cornisa amb rosetes decoratives. El ràfec està rematat per una cornisa dentada. La mateixa composició d'obertures i elements 
decoratius es reprodueix als pisos superiors de la façana de llevant, entorn dos eixos compositius. La façana posterior està formulada de forma 
més senzilla, amb obertures d'arc escarser arrebossat sense elements ornamentals. El revestiment dels murs exteriors es manté arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'església de la Mare de Déu de Borgonyà va ser consagrada l'any 1898 pel bisbe Morgades, juntament amb les escoles dels nens. En aquest 
edifici, a banda de l'escola, s'hi van habilitar les habitacions del capellà i la casa de la família de l'ermità. El primer mestre de l'escola va entrar 
l'abril de 1898 i va ser el capellà Ramon Vila, vicari de Sant Vicenç. A partir de 1910, des de l'empresa es comença a veure la necessitat que el 
mestre docent tingués una titulació. Per aquest motiu, va assumir la despesa de donar-li la formació oportuna al capellà. El mateix director de 
la fàbrica feia exàmens als alumnes i es premiava amb un regal als alumnes més destacats a final de curs. La proclamació de la República va 
suposar que, vers l'any 1934, es contractés un professor titulat i el capellà quedes relegat com a adjunt. Després de la Gerra Civil el capellà 
tornà a exercir de director de l'escola. L'any 1956 es va començar a construir la nova escola, ja que aquesta quedava petita a causa de l'augment 
de la població. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 

USOS 
Original   Casino. 
Actual  Equipament. 
Permès   Equipament. 

BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per LA Sra.  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Escola de nens U.T.M.        X= 437369     Y=  4657373 
Època                          XX 
Estil                  Contemporani  

Situació       Carrer Girona, 14. Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Arrebossades i amb plafons de pedra vista amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'escola de nens de Borgonyà està situat al carrer Girona, a la part més elevada de la colònia Borgonyà. És un edifici de factura moderna, 
constituït per dos volums rectangulars disposats de forma paral·lela, units per un cos central. El volum orientat a migdia presenta una galeria 
horitzontal amb pòrtics d'arc rebaixat i una terrassa semicoberta al pis superior. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. El tractament 
dels murs és de pedra vista a les façanes laterals i la galeria de migdia de pedra vista i la resta arrebossat i pinat. 

NOTÍCIES 
El creixement que va patir la colònia Borgonyà durant la dècada de 1940 va fer necessària la construcció d'una nova escola per a nens. L'any 
1955 se'n va col·locar la primera pedra, i es va inaugurar l'any següent. En un principi, l'edifici tenia dues aules, a les quals se'n va incorporar 
una altra pocs anys més tard. Com a l'escola vella, els personal directiu de l'empresa seguia supervisant el treball dels alumnes i dels 
professors. 
A mitjans dels anys 1960, es va dotar l'escola d'un servei d'autocars per desplaçar-se als instituts de la rodalia. L'any 1980, l'escola va 
desvincular-se definitivament de l'empresa. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . Conservació total, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Escola. 
Actual  Sistema d’equipaments (SE). 
Permès   SE. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Esglesia Mare de Deu U.T.M.        X= 437271     Y=  4657319 
Època                    1898 -   XIX 
Estil                  Contemporani, historicista 

Situació       Carrer Girona.  Colònia de Borgonyà 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb obertures encintades amb obra vista 
Cobertes   Teulada a doble vessant   
Elements      
Restauracions efectuades    

DESCRIPCIÓ 
La capella de la Mare de Déu de Borgonyà està situada dominant la colònia industrial de Borgonyà, sobre la vessant del puig on s'hi van construir 
les cases dels obrers. És un edifici de planta de creu llatina amb l'absis no marcat en planta. Es composa d'una sola nau dividida en quatre 
trams a través d'arcs diafragmàtics que descansen sobre columnes de marbre i pilastres. Els capitells de les columnes queden enllaçades amb 
una cornisa decorada amb motius vegetals que recorre tota la nau. Les dues capelles laterals s'obren a la nau amb arcs apuntats, que es 
recolzen sobre columnes i pilastres de les mateixes característiques. El presbiteri es troba elevat per mitjà d'uns graons i incorpora, al costat 
de l'altar, un portal d'arc pla de pedra carejada amb la llinda datada de l'any "1706" amb una creu intercalada, que probablement constitueix 
l'únic vestigi conservat de l'antiga ermita. Aquest portal dóna accés a la sagristia. Als peus del temple hi ha el cor de fusta, que presenta un 
enteixinat policromat com el del sostre de la nau. Al costat del cor s'obre un portal d'arc de mig punt amb guardapols que condueix al baptisteri. 
La il·luminació del temple s'obté a través de finestres ogivals intercalades entre les columnes i una rosassa, totes elles decorades amb vitralls. 
A la façana de llevant hi ha un portal com el del baptisteri que comunica el temple amb la casa rectoral. A nivell exterior, la portalada és d'arc 
ogival amb arquivoltes i guardapols, que descansen sobre impostes motllurades i brancals de columnes de marbre. De cada extrem del frontis 
arrenca una pilastra que dóna una marcada verticalitat a l'edifici, quedant rematades amb capitells de pedra decorats. El capcer triangular del 
coronament es recolza sobre els capitells i està acabat amb una cornisa recolzada sobre mènsules. L'accés al temple es fa a través d'una llarga 
escalinata, que en el seu tram final es bifurca deixant veure, sota el portal, una finestra d'arc carpanell amb guardapols que es correspon amb 
la cripta. A la part de ponent del frontis en sobresurt el campanar, de planta rectangular amb petites finestres lobulades i un rellotge circular. 
La part superior, separada de l'anterior per una cornisa, està acabada amb un cos quadrangular amb obertures d'arc de mig punt on s'hi 
allotgen les campanes. A les façanes laterals i posterior les finestres estan rematades amb guardapols i les capelles laterals presenten ràfecs 
suportats per mènsules. El revestiment dels murs es manté arrebossat de color rosat al frontis i de color terrós a la resta. A la façana de llevant 
hi ha adossada la casa del capellà. 

NOTÍCIES 
La primera referència documental del santuari de Borgonyà la trobem en un testament de Pere del Pujol de Torelló de l'any 1298. En aquell 
moment, la capella era sufragània de la parròquia de Sant Vicenç i posseïa terres al seu voltant i el mas Envers. Durant el segle XIV, a l'ermita 
s'hi funda un benifet presbiteral, en què la Mitra ha de celebrar la missa matinal. El temple va ser reformat a mitjans del segle XVI i es va dotar 
d'un retaule de la Mare de Déu de Borgonyà, encarregat al pintor barceloní Ramon Puix. Entre els segles XIV i XIX els torellonencs sortien en 
processó fins a l'ermita de la Mare de Déu de Borgonyà, en què durant els primers anys les relíquies de Sant Fortià eren submergides en aigües 
del Ter. Més endavant, quan aquesta costum quedà abolida, el cos del Sant era portat fins al peu de la imatge de la Verge de Borgonyà. L'any 
1895 les terres del mas Borgonyà, juntament amb la capella, són adquirides per la companyia Filatures del Ter per a construir-hi una fàbrica i 
colònia industrials. El santuari antic és enderrocat i substituït per una nova capella i la casa rectoral. Durant la construcció del temple, dues 
cases del carrer Paisley (número 24 i 26) van habilitar-se com a capella provisional. Va ser beneïda pel bisbe Morgades el Dilluns de Pasqua 
Florida de l'any 1898, amb l'assistència de tota la vall de Torelló i les colònies del Ter. Va ser el mateix bisbe qui, volent garantir el culte catòlic 
davant de la propietat de confessió protestant, va determinar que el temple havia de superar en alçada la resta de les construccions de la 
colònia. La direcció de Fabra i Coats va anar més enllà i va reforçar el paper del capellà sobre la comunitat, a més de donar suport a les 
celebracions religioses i subvencionar l'ensenyament a través de monges i capellans. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 
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INTERVENCIONS 
Necessàries :  Reparació humitats.. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Rehabilitació. 

USOS 
Original   Església. 
Actual  Religiós. 
Permès   Equipament. 

BIBLIOGRAFIA 
CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l?antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira. 
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.  
GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d?Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Artestudi edicions 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya 
PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau. 
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gráficas Marina 
THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta. 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per LA Sra.  Marta Lloret Blackburn 
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Denominació        Dipòsit d’aigua U.T.M.        X= 437415   Y=  4657396 
Època                          XIX  XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació         
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA  (Patrimoni immoble) 
Façanes   Pedra amb cantonades encintades amb obra vista 
Cobertes       
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
A la part residencial de la colònia Borgonyà, aprofitant el desnivell de la part de tramuntana, s'hi van construir tres dipòsits per 
garantir el subministrament d'aigua a les cases. A mida que es van anar construïnt a mesura que s'incorporaven nous habitatges a la 
colònia. El primer dipòsit està situat al nord de la Casa del Mestre. Està construït aprofitant el desnivell del terreny, de planta 
quadrangular troncocònica. A la part frontal té adossat un petit cos on hi havia la maquinària. Els murs són de maçoneria arrebossats 
amb morter. A pocs metres al nord, al costat de l'escola dels nens, hi ha un segon dipòsit. És de planta quadrangular i té la part 
superior coberta. Els murs són de maçoneria revestits amb morter, amb els angles ceràmics. Finalment, uns metres més amunt, sobre 
l'escola dels nens, hi ha el darrer dipòsit. És de planta quadrangular, amb murs de maçoneria i maó, acabat amb una cornisa ceràmica. 
A la part frontal hi ha un plafó metàl·lic on hi consta "AGUAS 1946 H.F.C. 

NOTÍCIES 
El primer dipòsit de subministrament d'aigua es va construir durant la primera etapa de creixement de la colònia de Borgonyà, per 
tal de proveir d'aigua les cases dels treballadors que s'estaven construïnt. A principi de la dècada de 1920 va ampliar-se la indústria 
i, de retruc, es van construir nous habitatges pels obrers. Això va suposar que s'hagués de construir un nou dipòsit, uns metres més 
amunt que l'anterior. Una nova etapa d'expansió de la colònia, amb la construcció dels blocs dels carrers Barcelona i Girona, va 
significar la construcció d'un tercer dipòsit l'estiu del 1944. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tot a l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . Conservació total, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Dipòsit. 
Actual  Sistema tècnic . 
Permès   ST. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Resclosa U.T.M.        X= 437190    Y=  4657771 
Època                          XIX - XX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Riu Ter 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   Patrimoni immoble 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
La resclosa de Borgonyà està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de formigó perpendicular al riu, que amida uns 
90 metres de longitud. Sobre la resclosa hi ha un petit pont o passarel·la metàl·lica que condueix a un sistema de bagants. L'aigua desviada 
és conduïda a la riba esquerra del riu, on hi ha la casa de comportes, una edificació petita de planta rectangular oberta a la base amb pòrtics 
d'arc de mig punt, per on transcorre l'aigua. Des d'aquí comença el canal de la colònia. A la roca que aflora en el riu, sota la resclosa, hi ha 
fixades les restes d'una antiga palanca de fusta. 

NOTÍCIES 
La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua de Pius Callís l'any 1871, 
tot i que el projecte no fou aprovat fins el 1873. El mes d'abril de 1894 s'aprovà definitivament l'adquisició de la societat Nuevas Hilaturas 
del Ter del dret d'explotació del salt d'aigua de Borgonyà. En aquest moment, es comença a construir la resclosa i el canal sota la direcció de 
l'enginyer Manuel Gispert, prèvia notificació a l'Ajuntament de Sant Vicenç. L'energia que s'obtenia amb l'aigua que accionava les turbines, 
es complementava amb una màquina de vapor, per les èpoques en què el cabal del riu era menor. La casa de comportes de l'entrada del 
canal va ser ampliada l'any 1923, coincidint amb l'ampliació que s'estava fent a la fàbrica. També es van ser reparacions importants a la 
resclosa, que es repetirien uns anys més tard, vers el 1933. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . Conservació total, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment  . 
Actuacions permeses  INTEGRAL 
 
USOS 
Original   Estructura. 
Actual  Infraestructura. 
Permès   SH. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Resclosa U.T.M.        X= 437190    Y=  4657771 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Riu Ter 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                AMBIENTAL PAITSAGISTICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   AMBIENTAL PAITSAGISTIC 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
El canal de Borgonyà transcorre paral·lel al riu Ter, entre la resclosa de Borgonyà i el complex industrial de la colònia. És una obra feta de 
pedra i formigó d'uns 950 metres de longitud i uns 10 metres d'amplada. Al llarg del seu recorregut, passa paral·lel al carrer Canal i sota el 
pont de Borgonyà, per on segueix entre el camp de futbol i la fàbrica. En aquest punt, hi ha un sistema de bagants que controla l'entrada 
d'aigua. A partir d'aquí el canal té menys amplada i arriba a l'edifici de les turbines, que s'accionen a través d'un salt d'aigua. Des d'aquí 
comença el canal de desguàs, que aboca l'aigua de nou al riu Ter. 

NOTÍCIES 
L'any 1893 l'Ajuntament de Sant Vicenç va rebre una comunicació de l'administrador de la companyia Nuevas Hilaturas del Ter detallant 
l'adquisició de la concessió d'aigua del Ter al seu pas per la fàbrica. Les obres es van fer sota la supervisió de Manuel Gispert. L'aigua que 
portava el canal, amb un cabal mig de 500 litres per segon i un salt d'aigua de més de cinc metres, permetia accionar les turbines de la fàbrica 
i, per tant, generar l'energia necessària per al seu funcionament (amb una força d'uns 300 cavalls). 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . PROTECCIÓ AMBIENTAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Estructura. 
Actual  Infraestructura. 
Permès   SH. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Pont de Can Salvans U.T.M.        X= 437671     Y=  4657260 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
A l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que comunica la carretera de Torelló a Borgonyà i la 
part residencial de la colònia, sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc de mig punt adovellat, de forma 
obliqua, sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplantillat. 

NOTÍCIES 
Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna. 
La tipologia de les cases del carrer Canal o "carrer dels anglesos" era de millors condicions d'habitabilitat - que la dels carrers Escòcia, Paisley, 
Borgonyà i Coats - ja que els destinataris no eren els obrers, sinó el personal qualificat, d'origen britànic, que portava la direcció de la 
indústria. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment . 
Actuacions permeses  Rehabilitació. 
 
USOS 
Original   Estructura. 
Actual  Infraestructura. 
Permès   SV. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Pont de Can Tomàs U.T.M.        X= 437216     Y=  4657676 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació         
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               ARQUITECTÓNICA (Propietat pública) 
Tipologia   Patrimoni immoble 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una 
estructura oberta en arc de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó 
aplantillat. 

NOTÍCIES 
La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les 
dues parts, es van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla 
que també funcionava com a desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO INTEGRALl, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment  . 
Actuacions permeses  Rehabilitació. 
 
USOS 
Original   Estructura. 
Actual  Infraestructura. 
Permès   SV. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Pont de Can Salvans U.T.M.        X= 437671     Y=  4657260 
Època                          XIX 
Estil                  Contemporani, popular 

Situació       Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat      Pública 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SV 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      Precatàleg 
Règim jurídic               Propietat pública 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una 
estructura oberta en arc de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó 
aplantillat. 

NOTÍCIES 
La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les 
dues parts, es van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla 
que també funcionava com a desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya. 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya. 
Entorn  Cap. 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment   
Actuacions permeses  . Rehabilitació. 
 
USOS 
Original   Estructura. 
Actual  Infraestructura. 
Permès   SV. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal. 
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Denominació        Nau -1- U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               7 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'edifici industrial 1 està situat al centre del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables dimensions. 
Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre façanes s'obren amb 
obertures d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. Entorn de les façanes de ponent i llevant 
s'hi adossen cossos quadrangulars de la mateixa alçada i composició, que constituïen els espais de comunicació. A nivell de forjats s'intercalen 
imbricacions ceràmiques, que al ràfec adquireixen forma dentada. Els angles cantoners també estan reforçats amb ceràmica, que juntament 
amb els altres elements del mateix material, ressalten sobre el parament dels murs de maçoneria. A la façana de migdia s'hi adossa l'edifici de 
les turbines. A l'interior, es conserven els pilars i jàsseres metàl·liques característiques dels edificis fabrils d'aquest període. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 1 va ser el primer edifici construït a la colònia Borgonyà. Originalment constava de planta baixa i dos pisos i tenia la coberta 
plana habilitada com a terrassa. Va començar a funcionar el mes de novembre del 1894. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIL. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau -2 U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia               ARQUITECTÓNICA i.   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BIPCC (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

Edifici industrial 2 de Borgonyà està situat a l'extrem de migdia de la colònia, entre el canal i el riu Ter. És una nau aïllada de planta rectangular 
i de notables dimensions, que consta d'un sol nivell d'alçat. La part central de la façana de tramuntana s'obre amb finestres d'arc carpanell 
emmarcades amb ceràmica. En aquesta part en sobresurt un cos quadrangular amb obertures de les mateixes característiques, sobre el qual 
hi ha un cos d'obra vista amb la coberta a dos vessants. A cada extrem de la nau trobem adossades prolongacions amb obertures d'arc pla 
arrebossat. A la façana de migdia s'hi adossen diversos cossos, amb coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a les façanes. Aquí 
les obertures són d'arc rebaixat ceràmic, tot i que s'hi han intercalat portes de factura moderna. A la part superior hi trobem òculs igualment 
emmarcats amb ceràmica. El tractament dels murs és de pedra vista a la part central de la façana de tramuntana i als cossos de migdia, mentre 

que a la resta es combina l'obra vista amb l'arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 2 de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera ampliació del conjunt. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau -3 U.T.M.        X= 437243    Y=  4657134 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA.   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'edifici industrial 3 està situat entre els edificis industrials 1 i 5 del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de planta rectangular, 
que es composa de tres cossos allargats orientats de migdia a tramuntana, dels quals el de ponent es va afegir posteriorment. Cadascun d'ells 
té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures de les façanes dels dos cossos més antics presenten 
finestres d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, distribuïdes de forma regular. A la façana de migdia i tramuntana, cada cos presenta a la 
part superior un òcul emmarcat amb ceràmica. A l'interior d'aquests cossos s'hi conserven les columnes de fosa com a element de suport de 
les jàsseres metàl·liques. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de maçoneria. El cos 

de ponent combina en el parament l'obra vista i l'arrebossat, on s'intercalen obertures d'arc pla arrebossat. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 3 va construir-se durant la primera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, vers l'any 1918. Posteriorment, va ampliar-se 
amb un cos a ponent. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau menjador U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               7-  
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 

Protecció existent       BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades    

DESCRIPCIÓ 

L'edifici industrial 5 està situat a l'extrem de ponent del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de notables dimensions, d'un sol 
nivell d'alçat i la coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb 
l'arrebossat. Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. Al 
costat de ponent s'hi ha adossat una extensió moderna. 

NOTÍCIES 
L'edifici industrial 5 va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO  , mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial  . 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau E4A U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       PÚBLICA 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 

Protecció existent      BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoïdal d'un sol nivell d'alçat 
i coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles 

arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO  L, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Sistema d’equipaments (SE) 
Permès   SE 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau E4B U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       PÚBLICA 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               SE 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 

Protecció existent       BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 
Règim jurídic               Propietat Pública 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
L'edifici equipament públic E4B està situat entre la casa del metge i el canal de la colònia Borgonyà. La nau constitueix una ampliació de l'edifici 
equipament públic E4A, desenvolupada entre les seves façanes de tramuntana i llevant. La part de tramuntana consta d'un sol nivell d'alçat i 
té la coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. 
Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. La part de llevant 
també té un nivell d'alçat, tot i que és més alt que les naus anteriors, i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. 
El tractament dels murs és similar a l'anterior, amb la combinació del maó vist amb l'arrebossat 

NOTÍCIES 

La nau denominada Edifici equipament públic E4B és una ampliació de l'edifici equipament públic E4A realitzada durant la dècada de 1940, 
coincidint amb una nova etapa de creixement de la colònia. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU CONSERVACIO  , mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial.. 
Actual  industrial. 
Permès   industrial. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau magatzem residus U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               7 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       Cap 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoïdal d'un sol nivell d'alçat 
i coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles 

arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO , mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Xemeneia U.T.M.        X= 437367    Y=  4657146 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               7 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
El nou magatzem de bales està situat a l'extrem de llevant del complex industrial de Borgonyà, a continuació del carrer Ter. És una 
nau aïllada de notables dimensions, d'un sol nivell d'alçat i la coberta de teula romana a dos vessants amb el carener perpendicular 
a la façana. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig 
s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. 

NOTÍCIES 
El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya serà d’aplicació el BCIL. 
Entorn  S’haurà de redactar un Estudi històric-arquitectònic i arqueològic previ, que s’haurà d’aportar com un apartat més de la 

documentació exigible per a la sol·licitud de la llicència d’obres i el tràmit reglamentat en el TRLUC 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau menjador U.T.M.        X= 437290    Y=  4657054 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA   Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BPU 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A- serveis 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 

Protecció existent       BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades  Reformes per adequar a un restaurant 

DESCRIPCIÓ 

El menjador de Borgonyà està situat entre la carretera de Borgonyà a Torelló i les naus de la fàbrica. És una nau de planta rectangular, d'un sol 
nivell d'alçat i la coberta a quatre vessants de teula romana. Es troba anivellat amb la carretera, pel que des de la fàbrica cal accedir-hi a través 
d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la construcció. Les obertures són de grans dimensions, d'arc pla, intercalades entre les pilastres 
i el coronament ceràmic que caracteritza les façanes. La resta dels paraments estan arrebossats i pintats, amb un sòcol de pedra a la part de 
migdia 

NOTÍCIES 
L'edifici del menjador va construir-se a la dècada de 1960 per dotar d'aquest servei als treballadors de la fàbrica. L'any 2007 va ser reformat 
per habilitar-hi un restaurant. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BPU . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial i serveis. 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau oficines U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                 ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               A1 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
Les oficines de Borgonyà estan situades entre la carretera de Borgonyà a Torelló i l'Edifici industrial E1. És una nau de planta rectangular, 
d'un sol nivell d'alçat i la coberta a dos vessants de teula romana. Les façanes de migdia i tramuntana s'obren amb nombroses obertures 
d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, de les mateixes característiques que el portal i finestral que hi ha situat a la cara est. La imbricació 
ceràmica del ràfec es prolonga fins a la façana de llevant en forma de cornisa. A la façana de ponent trobem adossat un cos de construcció 
posterior, de mateixa alçada i coberta. Consta de pilastres i un coronament de maó vist, entre les que s'intercalen obertures d'arc pla 

arrebossat. El revestiment dels murs és arrebossat, amb uns sòcol de pedra en el cos afegit. 

NOTÍCIES 
Les oficines i la porteria de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera 
ampliació del conjunt. Va ser ampliat pel costat de ponent al voltant de la dècada de 1940. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau -1- U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'edifici de serveis públics està situat a ponent de l'Edifici industrial E1 del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta 
rectangular de dimensions reduïdes. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb voladís i el carener paral·lel a la façana. 
Com a úniques obertures presenta un portal a la façana de ponent i de llevant, d'arc escarser emmarcat amb ceràmica. Sota el ràfec té una 
cornisa ceràmica que incorpora motius geomètrics en forma de creu. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta 
per sobre del parament de maçoneria. 

NOTÍCIES 
L'edifici dels serveis públics va ser construït a finals del segle XIX, durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. En aquest 
s'hi van instal·lar els lavabos per als treballadors. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Sistema tècnic (ST) 
Permès   ST 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Nau per les turbines i resclosa U.T.M.        X= 437418    Y=  4657089 
Època                          XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA Titularitat       Privada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               ST 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent       BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 

L'edifici de la resclosa i turbines està adossat a migdia de l'Edifici industrial 1 de la colònia Borgonyà. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta 
a dos vessants. S'hi accedeix per la façana de llevant, a través d'una gran portalada, que incorpora un pòrtic central en arc de mig punt i dos 
portals d'arc pla, tots ells emmarcats per una motllura de pedra. En destaca la porta d'entrada, feta de ferro amb motius decoratius i vitralls 
intercalats. La part superior presenta nombroses imbricacions ceràmiques de motius geomètrics. Queda rematat per un capcer semicircular 
obert amb un pòrtic d'arc rebaixat que es divideix en cinc pòrtics, que es repeteix a la façana posterior. Entre el capcer hi ha una gran cornisa 
ceràmica amb volada. El parament dels murs és de maçoneria. A la façana de migdia s'hi va adossar un cos modern. Al seu costat hi transcorre 
paral·lel el canal, amb un filtre metàl·lic situat a ponent, on poc després l'aigua cau fins a la turbina. 

NOTÍCIES 
El funcionament de la maquinària de les colònies tèxtils sovint alternava l'energia hidràulica i la del vapor, per tal de garantir el subministrament 
en èpoques de poc cabal. La colònia de Borgonyà no n'era una excepció, ja que des dels seus inicis disposava de dues turbines Francis i una 
màquina de vapor, de 300 cavalls cadascuna. L'aigua provinent del canal feia un salt a l'alçada de la fàbrica, que permetia moure les turbines. 
Pel que fa al vapor, s'obtenia dins una sala de calderes, que constava d'una xemeneia per evacuar els fums. L'energia obtinguda es transmetia 
a la fàbrica a través d'unes politges que anaven des de les turbines fins als eixos de cada planta. L'increment de l'activitat va suposar que aviat, 
vers la dècada de 1920, s'adquirissin dues turbines més i un alternador de 500 cavalls de potència. Alhora, es van ampliar les comportes, el 
canal i la resclosa per dotar al sistema de més capacitat. Dins el cos que alberga les turbines, hi ha un rètol amb l'any 1896 i el nom de John 
Musgrava & Son L.D. Bolton. 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tot l’edifici que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL . CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya  . 
Entorn    

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Sistema tècnic (ST) 
Permès   ST 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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Denominació        Xemeneia U.T.M.        X= 437367    Y=  4657146 
Època                          1893 - XIX  
Estil                  Contemporani, popular 

Situació        Recinte industrial 
                     Sant Vicenç de Torelló 

Tipologia                ARQUITECTÓNICA.   Titularitat       Púrivada 

Protecció patrimonial  : BCIL 
Protecció de l’entorn       

DADES URBANÍSTIQUES 
Planejament vigent   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal   
Classificació sòl          Sòl  urbà. 
Qualificació               7 
Conservació    Bona. 

DADES IDENTIFICACIÓ 
Protecció existent      BCIL (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) 

Règim jurídic               Propietat Privada 
Tipologia   ARQUITECTÓNICA (Patrimoni immoble) 
  
Elements      
Restauracions efectuades   

DESCRIPCIÓ 
La xemeneia de la colònia Borgonyà està situada dins el complex industrial, al costat de l'equipament públic E4B. És de 
planta octogonal troncocònica, sobre una base de les mateixes característiques amb una motllura i relleus triangulars a 
sobre. Consta de dos collarins, un a la part central que incorpora motius geomètrics i un de motllurat a la part superior. El 
parament és de totxo vist aplantillat. 

NOTÍCIES 
L'any 1893 l'Ajuntament de Sant Vicenç va rebre una comunicació de l'administrador de la companyia Nuevas Hilaturas del Ter detallant 
l'adquisició de la concessió d'aigua del Ter al seu pas per la fàbrica. Les obres es van fer sota la supervisió de Manuel Gispert. L'aigua que 
portava el canal, amb un cabal mig de 500 litres per segon i un salt d'aigua de més de cinc metres, permetia accionar les turbines de la fàbrica 
i, per tant, generar l'energia necessària per al seu funcionament (amb una força d'uns 300 cavalls). 

 

MOTIUS 
Edifici inclòs dins de la delimitació del BCIN.   

PROTECCIÓ 
Àmbits   Resta protegit  tota  la infraestructura que caldrà conservar. 
Nivell    BCIL. CONSERVACIO INTEGRAL, mentre no es desenvolupi el PE del BCIN de Borgonya serà d’aplicació el BCIL. 
Entorn  S’haurà de redactar un Estudi històric-arquitectònic i arqueològic previ, que s’haurà d’aportar com un apartat més de la 

documentació exigible per a la sol·licitud de la llicència d’obres i el tràmit reglamentat en el TRLUC 

INTERVENCIONS 
Necessàries :  Cap. 
Proposades   Manteniment edifici . 
Actuacions permeses  Les que fixi el Pla especial que desenvolupa el BCIN. 
 
USOS 
Original   Industrial. 
Actual  Industrial. 
Permès   Industrial 
 
BIBLIOGRAFIA 
COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial 
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació  recopilada de la fitxa  redactada per Antoni Rodríguez Fernández  Marta Lloret 
Blackburn 
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