
Rutes amb cotxe per la comarca d’Osona

ITINERARI MODERNISME AL GUST A PORTES DEL MONTSENY
Entre finals del segle XIX i principis del XX, el sud d’Osona es va convertir en destinació
d’estiueig per a la burgesia barcelonina a la recerca de clima fresc, paisatge bonic i una 
certa recuperació de les arrels pageses perdudes per la societat urbana i industrial. 
L’arribada del ferrocarril al 1878 va afavorir la proliferació de torres i veïnats d’estiueig, 
les anomenades colònies. Les solucions arquitectòniques adoptades, majoritàriament 
modernistes i noucentistes, ressaltaven el contrast entre les noves construccions i les 
cases de les viles i pobles preexistents.

Diversos municipis de Portes del Montseny conserven edificis 
modernistes: Centelles, Aiguafreda, Tona, Taradell, Sant 
Martí de Centelles...

El primer municipi amb interès modernista de la zona on 
s’atura l’itinerari és Sant Martí de Centelles, on arribarem 
per la C-17. Hi visitarem:
• Barri Oller, ubicat prop de l’estació, a partir del 1910 va 
esdevenir un veïnat de torres aïllades modernistes i 
noucentistes, seguint el model ciutat-jardí. 
• Conjunt funerari de Valldeneu inclou un conjunt funerari 
format per un recinte rectangular de 2,5 per 3 m tancat per 
una barana de ferro i pilars de pedra als angles. Al centre hi 
trobem una creu i encastat al terra també hi ha un llibre 
obert amb una flor de neu, un pensament i una inscripció. El 
conjunt s’inscriu en els cànons modernistes i, sobretot, 
noucentistes. 

Des d’aquest punt continuarem la ruta que ens portarà fins 
a Aiguafreda per seguir l’itinerari. A Aiguafreda podrem 
visitar diverses cases modernistes:
• Casa-torre can Viader, can Franquesa, can Font o 
Llobeta que va ser la primera  colònia d’estiuejants de la 
vila, can Galí i el convent de les Monges.

A continuació retornarem de nou a la C-17 per arribar fins a 
Centelles, que entre els segles XVI i XIX va experimentar un 
creixement comercial i industrial, consolidant-se com a 
destinació d’estiueig. D’aquesta època daten torres 
modernistes i noucentistes, algunes de les quals són obra del 
reconegut arquitecte Joaquim M. Raspall. Algunes 
edificacions són:
• Can Pratmarsó, situada a la vella sagrera medieval.
• Casa Ripoll, l’estació de ferrocarril, diversos edificis          
dels carrers del Marquès Peñaplata i d’Anselm Clavé.
• El Passeig és la intervenció més destacada de l’arquitecte 
a la vila, en la qual s’hi manifesta l’estil modernista tardà
de Raspall. 
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•També l’edifici seu de la Societat Coral La Violeta
destaca pels seus elements eclèctics.
• Casa Oller, l’escola Ildefons Cerdà i la nau industrial 
de l’Estabanell, són altres construccions notables.

Seguidament anirem direcció cap a Tona per la C-17 en 
sentit Vic-Puigcerdà. Aquest és un municipi de 
contrastos i de racons de gran bellesa on la silueta del 
castell amb l’església al capdemunt n’esdevé un 
emblema. Val la pena conèixer:
• Edifici del carrer Major, 13, obra de l’arquitecte 
Manuel Gausa i Raspall, del qual en destaca l’esgrafiat 
de la façana i l’arc de maons vistos que l’emmarca.
• Les torres Llussà i torre Simó, una construcció
rectangular amb una torre adossada i una altra que surt 
de la coberta. Envoltada per un gran jardí, en destaca 
l’ornamentació d’obra vista i el joc volumètric de les 
cobertes.

La darrera parada de l’itinerari modernista al gust per 
Portes del Montseny ens durà fins a Taradell municipi al 
qual arribarem des de Tona per la BV-5303, direcció Sant 
Miquel de Balenyà-Seva, i un cop allà seguirem per la 
BV-5305 cap a Taradell.
• Can Pallàs és una construcció modernista de singular 
bellesa, bastida en l’indret que va deixar lliure per 
l’obertura de la carretera adjunta, pel contractista 
d’obres Pallàs. A la llinda de la balconada es pot llegir: 
“L’home resolt, fa el que vol”.
• Villa Maria i el carrer de la Vila amb diverses cases 
d’estil modernista.

Informació: Consorci de Turisme de Portes del Montseny 
938 125 712 – www.portesdelmontseny.com
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