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EDITORIAL

UN OBJECTIU ACONSEGUIT
L’enciclopèdia més propera

Durant aquesta etapa de 26 anys de la seva 
vida, QU4TREPINS ha aconseguit el seu principal 
objectiu: la recerca, estudi, creació i divulgació d’un 
important cos d’informació cultural, principalment 
local i comarcal, que difícilment es podia trobar en 
altres fonts més generals.

Tota aquesta informació s’ha recollit i publicat 
en una quarantena de números i monografies 
publicats, amb una extensió total de més de 3.000 
pàgines, formant el que es pot qualificar com una 
enciclopèdia de temes culturals propers.

Ho ha fet possible la iniciativa de l’Associació 
Cultural Quatrepins, amb la participació de més de 
70 col·laboradors i centenars de subscriptors, així 
com també amb el suport de l’Ajuntament.

Tanquem, doncs,  avui, amb satisfacció aquesta 
etapa.

UN MISSATGE DE SEMPRE
La utilitat de l’inútil

Aquesta expressió, aparentment contradictòria, 
“la utilitat de l’inútil”, és el títol d’una obra de 
Nuccio Ordine, que s’ha convertit en un èxit 
mundial. Aquest autor denuncia l’obsessió actual 
de donar importància només als coneixements 
dirigits a obtenir un benefici material immediat i, 
en canvi, a relegar-ne d’altres de contingut cultural 
i humanístic. 

Imatges d’un vídeo sobre promoció de la lectura. Govern de 
les Illes Balears.
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UN CAMÍ A SEGUIR
L’espai de col·laboració cultural

Cada dia tenen més protagonisme en l’àmbit de 
la cultura, un teixit d’associacions que tracten 
aspectes culturals diversos, però que totes 
comparteixen, en el fons, objectius comuns. 

Ordine reivindica i considera útils els sabers que 
“per la seva naturalesa gratuïta i desinteressada, 
allunyada de tot vincle pràctic i comercial, poden 
exercir un paper fonamental en el conreu de 
l’esperit i en el desenvolupament civil i cultural de 
la humanitat.”

La tasca realitzada per QU4TREPINS ha anat 
sempre en aquesta línia. I com que aquest és un 
missatge que no té límits en el temps, el seguirem 
defensant com a inspirador de la nostra actuació 
futura.

Per això, creiem que és important buscar la 
complicitat entre totes elles per crear sinergies 
i enriquir-se mútuament amb una oberta 
col·laboració. QU4TREPINS, oferint especialment 
la seva faceta de mitjà de comunicació, es proposa 
potenciar aquest espai de col·laboració cultural.

www.quatrepins.blogspot.com
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El doctor Roque Lucas és 
metge de família a Palau-
solità i Plegamans. És ben 
coneguda la seva dedicació 
activa al món de la cultura. 
És president de l’Associació 
Amics de la Música Clàssica 
de la localitat. 

Una altra dedicació habitual 
seva és la pràctica de 
curses de muntanya. Sobre 
aquest tema, va pronunciar 
una conferència en la que 
relacionava la literatura 
i el caminar, basada en 
la projecció d’imatges 
de riquesa literària i 
d’extraordinària bellesa, de 
la que n’exposem una breu 
ressenya.

Es pot dir que Roque Lucas 
és un doctor humanista.

Roque Lucas 
Sánchez

El fil argumental de la xerrada va ser el següent:

La travessa de l’Ultratrail del Montblanc (UTMB) 

Xerrada a càrrec de: 

Metge, membre del club excursionista de Palau-solità i 
Plegamans i de la Joventut Atlètica de Sabadell.  

El dia 26 de setembre a les 20 hores  
a la Masia de Can Cortès 

Organitza: Col·labora: 

ON LA LITERATURA I EL CAMINAR
ES TROBEN

Travesses d’ultraresistència
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Una breu pinzellada de la primera descripció literària 
d’una marxa de muntanya és l’escrita per Petrarca.

L’ excursió de Petrarca al 
Mont Ventoux, a la Pro-
vença francesa, ha estat 
considerada pels histo-
riadors del muntanyisme 
com la primera ascensió 
a una muntanya amb 
fins purament personals, 
allunyada d’un desitg de 
conquesta o exploració. 
Citem aquí aquest text 
fundacional del mun-
tanyisme d’enorme valor 
històric.

Grand Raid Mont 
Ventoux

S’inicia amb una breu comparació entre un pas i una 
lletra, com elements fonamentals del caminar i de la 
literatura.
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Algunes referències  de llibres de viatges. 

Josep M. Espinàs, Viatge al Pirineu de Lleida. Des de 
la primera del 1957, se n’ha publicat diverses edicions.
Camilo José Cela, Viatge al Pirineu de Lleida, 
Alfaguera, 1958.
El filòleg Narcís Garolera ha publicat diversos llibres i 
articles sobre viatges històrics:

1) De literatura de viatges como a tema:
La narrativa de viatges al segle XIX. Apunts 
de iterologia romàntica. Estudis romàntics 20. 
Publicacions Abadia de Montserrat, 1991.

2) Quant a viatges catalans:
La narrativa de viatges a Catalunya durant el 
segle XIX. Notes per a un estudi. Dins Miscel·lània 
d’homenatge a Joan Triadú, PAMontserrat, 1993.

La narrativa excursionista catalana en el darrer 
quart del segle XIX. Revista Muntanya, n. 780, 1992.

3) Sobre Jacint Verdaguer:
Estudi introductori a Jacint Verdaguer (...)

Verdaguer, viatger dins Set Dies d’El Observador, n. 
71, 1993.

Jacint Verdaguer al Principat d’Andorra. Impresions 
excursionistes de 1883. Revista Annals d’Andorra, 
1993.

4) Obres sobre Josep Pla:
Viatge i literatura

Una escriptura itinerant

Itàlia en l’obra de Josep Pla (Notes sobre una 
predilecció

Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs al Portarró d’Espot.
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El recorregut  a l’entorn del Montblanc (UTMB) de 
170 Kms és la competició considerada com la Cimera 
Mundial de l’Ultratrail. Les imatges són d’extraordinària bellesa.
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Amb en Kilian Jornet

El sentit del caminar ens porta a una sèrie de reflexions 
filosòfiques.

Hi ha fotos icòniques com la de la sortida dels 
refugiats pels Pirineus a la nostra Guerra civil.

També són representatives les de les persones que 
han de caminar per necessitat vital.

Inscripció que hi ha a la tomba de Machado a Colliure.
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Caminante no hay camino

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más.

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado
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40 ANYS DE LES COLLES DEL BALL 
DE GITANES 
La llavor es porta a dins 

Un dels reconeixements que ens va causar molta 
satisfacció l’any 2016 va ser el de les Colles del 
Ball de Gitanes amb motiu del seu 40è aniversari 
que coincideix amb els 25 anys de la nostra 
associació. Ens van obsequiar amb un pergamí 
amb el següent lema:

“Per tornar a posar la llavor de ballar el Ball 
de Gitanes en el moment que tot semblava 
perdut”

La llavor es porta a dins

El lema fa referència a que en un acte organitzat 
per Quatrepins, el cicle “Parlem de Catalunya”, 
vam demanar a un grup de joves que havien ballat 
a les Colles anys enrere, si volien assajar i mostrar 
als assitents un testimoni d’aquest ball de tan 
antiga tradició al nostre poble, i que per diferents 
motius s’havia deixat de ballar. 

Així va ser. Una colla es van animar, van assajar i 
es van decidir a ballar. 

És per aquest motiu que ells reconeixen que va 
ser  una ocasió en la que vam contribuir a posar la 
llavor per recuperar el Ball.
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Aquests són els joves que van respondre a la 
iniciativa:

Roser Costajussa
Joan Carol
Montse Carol
Núria Malla
Judith Perramon
Joan Perramon 
Gemma Ros
Jaume Ros
Marta Olivera

Xavi Olivera
Però, nosaltres diem que la llavor la portaven tots 
ells a dins i només va fer falta trobar el motiu i 
l’ocasió perquè germinés i brotés una altra vegada 
el Ball de Gitanes a Palau-solità i Plegamans.

I realment ho ha fet amb resultats brillants.

La il·lusió i l’esforç dels promotors ho han fet 
possible.

Deixem testimoni d’aquest fet amb aquestes 
imatges de la ballada el més d’abril de 2010.

Celebració del 40è aniversari de Les 
Colles del Ball de Gitanes
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Participants a la desfilada de vestits del 40è aniversari de les Colles del Ball de Gitanes. 2016.

L’any 2016 es va celebrar el 40è aniversari de les 
Colles del Ball de Gitanes. Els balladors van desfilar 
amb els vestits utilitzats a cada temporada. Tota 
una feinada la recuperació d’aquests vestits que 
algunes famílies encara guarden com a record del 
que havia estat el Ball de Gitanes anys enrere. 

Els responsables de les Colles volen manifestar el 
seu agraïment a les famílies que van deixar el ves-
tuari i, també, a en Jordi Segalés que els va fer 
donació de la col·lecció de fotos de l’arxiu del seu 
pare.
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En el número 19 de Qu4trepins de l’any 2001 hi 
ha un article sobre història de les Colles del Ball de 
Gitanes fins aquell moment.

El Ball de Gitanes des de petita
Francesca Costajussà Castellvell

El Ball de Gitanes a Palau-solità i 
Plegamans

El Ball de Gitanes

Francesca Costajussà Castellvell

Joan Carol Ventura

També en el número 33 de 
Qu4trepins, hi ha diversos 
articles de Francesca Cos-
tajussà Castellvell i Joan 
Carol Ventura sobre sobre 
el significat, l’origen i els 
records d’aquest ball.
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Colla de grans. 

Colla de mitjans. 

Colla de petits. 

Aquest any 2017, a la Festa de Sant Isidre, les tres 
colles de balladors segueixen tenint tant o més 
èxit que els anys anteriors.
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A LA CACERA D’INSTANTS...

Tornem de vacances i ens posem a mirar 
l’àlbum de fotos de l’estiu. Però hi ha qui, 
en comptes de mirar les fotos, es mira 
el quadern de viatge. Un quadern on, 
dibuix rere dibuix, s’hi posa quelcom més 
que l’ànima. Cada dibuix és un moment, 
un sentiment, una emoció, un record, un 
present, un fragment del temps atrapat 
en un traç, en un color. 

Pocs materials, cal anar lleuger, el més 
important és el contingut. Obrir un 
quadern és obrir-se al món, obrir-se a 
noves experiències i a noves coneixences. 
Quan obres un quadern i surts a dibuixar, 
sempre trobes mil i una anècdotes per 
explicar, per això tot allò que s’atrapa en 
un quadern es recorda amb més estima. 

I és que un quadern de viatge és un 
viatge en ell mateix on queda impresa 
la mirada de qui dibuixa. Una mirada 
curiosa, viatgera. Us hi heu fixat mai? 
La mirada d’una persona que torna d’un 
viatge és una mirada diferent, com si a 
través dels ulls s’hagués volgut endur tot 
allò que veia i sentia. Deu ser per això, 
diuen, que qui torna d’un viatge no és la 
mateixa persona que va marxar. 

Iolanda Blesas
Associació Taller de les Arts
iolandablesas@gmail.com
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NOVES DADES DE L’ENFRONTAMENT AMB 
QUICO SABATÉ AL MAS CLARÀ

El nostre col·laborador i 
amic Joan Ventura Ball-
bè, malauradament ens 
va deixar de forma pre-
matura l’any 2014.

Fruit de la seva incansa-
ble i autodidacta tasca de 
recerca, després d’editar 
i presentar el seu llibre 
TREN CORREU 1.104. El 
darrer viatge de Quico 
Sabaté i els seus quatre 
companys, va seguir in-
vestigant sobre el tema.

Ens havia lliurat unes pà-
gines per ser publicades 
i que no havíem tingut 
ocasió de fer-ho fins ara. 
Avui n’oferim uns frag-
ments en exclusiva com 
a testimoni i recordança.

Joan Ventura 
Ballbè

Pàgines inèdites de Joan Ventura

El guerriller antifranquista Francesc 
Sabaté, popularment conegut per Quico, 
va ser abatut a l’inici del carrer Major de 
Sant Celoni el dia 5 de gener de 1960, 
a tres quarts de vuit del matí. Vint-i-
quatre hores abans, havien estat abatuts 

Portada del llibre Tren correu 1104, obra de 
l’autor d’aquest article, que relata els detalls 
del darrer viatge del Quico Sabater (el Joan 
Ventura esmerçà dos anys en la recerca i parlà 
amb unes dues-centes persones) 

El Quico Sabaté abillat per a la muntanya.
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per la Guàrdia Civil, al mas Clarà, del barri de la Mota, 
terme de Palol de Revardit, els quatre companys del 
Quico, Francesc Alcaraz, Roger Madrigal, Anton 
Miracle i Martin Ruiz. Aquest va ser el darrer grup 
organitzat per la resistència antifranquista des de 
l’exterior del territori de l’Estat espanyol que va 
travessar la frontera pirenaica. 

El mas Clarà (fotografia de l’any 1971) 

En el meu llibre Tren correu 1.104. El darrer viatge del 
Quico Sabaté i els seus quatre companys ja apunto la 
hipòtesi que el tinent Fuentes hagués estat abatut per 
“foc amic”. Hi havia aquesta possibilitat. Tanmateix, 
durant la recerca que em va permetre d’escriure el 
llibre, alguns dels meus entrevistats m’havien afirmat 
amb determinació que “no va ser pas el Sabaté qui va 
matar el tinent”. 

Durant mig segle, s’ha 
atribuït al Quico Sabaté 
la mort d’un agent de la 
guàrdia civil, el tinent de 
Francisco Fuentes Fuentes, 
abatut durant la fugida del 
guerriller del mas Clarà, 
encerclat per un centenar 
de guàrdies civils. 

El tinent de la Guàrdia Civil 
Francisco Fuentes

Poc després de sortir el llibre a la venda, vaig rebre una 
trucada telefònica que després del cortès “et felicito 
pel llibre sobre el darrer viatge del Quico Sabaté”, em 
va etzibar un “vas ben orientat en dir que el Quico 
Sabaté no va matar el tinent Fuentes. Però, encara et 
vas quedar curt”.

Malgrat la sorpresa de la trucada i l’observació, encara 
vaig caure a dir  al desconegut interlocutor. “I com és 
que n’estàs tan segur, del que dius?”, vaig preguntar 
jo. “Perquè jo sóc un guàrdia civil, i sé com va anar la 
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cosa”. Aquesta resposta em va deixar estupefacte. La 
conversa es va allargar, però la informació no va anar 
més enllà. 

Va ser durant un dinar amb un meu amic i un amic 
del meu amic que havia estat inspector de la BIC (Bri-
gada de Investigación Social). Aquest personatge em 
va dir que era fill d’un guàrdia civil que l’any 1960 es-
tava destinat a les rodalies de Girona, motiu pel qual 
va visitar (aleshores devia tenir al voltant de deu anys) 
la capella ardent del tinent Fuentes, acompanyant son 
pare. Continuant amb el tema de la mort del tinent, 
vaig preguntar-li si era possible que el tinent Fuentes 
hagués pogut estar víctima de “foc amic”. La resposta 
fou contundent: “Impossible”, argumentant-ho d’una 
manera tan convincent com invocar “la disciplina del 
cuerpo”. Però el fet és que encara ho va voler arro-
donir més i la va vessar de ple, ja que em va dir que 
“l’autòpsia al tinent Fuentes va demostrar que havia 
mort per trets d’una metralleta Sten, que era la que 

portava el Quico Sabaté”. Davant d’aquesta afirmació 
vaig quedar al·lucinat, ja que, sense proposar-s’ho  
m’acabava de confirmar que si hagués estat així, el ti-
nent hauria mort a causa dels trets d’un guàrdia civil. 

A veure: a) El Quico Sabaté portava una pistola Colt-
45 i una metralleta Thompson, que utilitzava bales 
del mateix calibre 45;  b) la metralleta Sten utilitzava 
munició del nou llarg, la mateixa que es feia servir 
per als subfusells de la guàrdia civil, popularment co-
neguts amb el nom de naranjeros. Per tant, sense cap 
Sten en el “camp de batalla”, les bales del calibre nou 
llarg que van acabar amb la vida del tinent Fuentes 
només podien procedir pressumptament del naran-
jero d’un guàrdia civil.

Aquest és el dubte que deixo en l’afer de la mort del 
tinent Fuentes.
 

En Joan Ventura dirigint una visita guiada al mas Clarà.
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MURALS DE TRENCADÍS
de Josep Castellvell Torras

Després de tota una vida de treball en el món de 
la construcció, Josep Castellvell Torras ocupa el 
seu temps lliure en la creació d’art, composant 
quadres de trencadís utilitzant peces sobrants de 
les seves obres.

Exposició a Can Cortès l’any 2017. (Foto Palau Informatiu)Després d’anys de dedicació a crear aquestes peces 
artístiques, va fer una exposició a Can Cortès l’any 
2017.
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VIU LA RIERA!
Grup de recerca RIL i IMA 

‘Viu la riera!’ és un projecte impulsat pels grups 
de recerca RIL de la School Architecture de 
la UIC Barcelona i l’IMA de la Universitat de 
Girona. Compta amb el suport de RecerCaixa, un 
programa impulsat per l’Obra Social la Caixa amb 
la col·laboració de l’ACUP (Associació Catalana 
d’Universitats Públiques) i la FECYT (Fundació 
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – 
Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat).

Per a què és aquest procés?

Per compartir opinions, coneixements, decisions i 
recursos entre tots els actors que intervenen en 
la riera (ciutadans, entitats, experts, administració 
pública). Per fer-ho possible, es promou la 
construcció d’una xarxa de ciutadans implicats en 
la rehabilitació participada de la riera de Caldes i 
es proveeix un suport web per a la recopilació i 
dinamització d’iniciatives de sensibilització i millora 
d’aquest entorn. 

El procés es desenvolupa en tres fases que 
persegueixen els següents objectius: 

(1) Opinar (SIGPP-Opina) 
 Generar un mapa col·lectiu dels llocs 
que agraden, que no agraden i on els ciutadans 
proposarien accions de millora entorn la riera a 
través d’un web SIGPP obert a la participació de 
tota la ciutadania.

(2) Decidir (SIGPP-Decidim)
 Guiar el procés de selecció d’accions de 
millora entorn la riera a partir de les opinions 
introduïdes al web SIGPP i els tallers presencials 
de debat en grup per detectar accions prioritàries 
amb un major consens.

(3) Implicar-se (SIGPP Mulla’t)
 Assessorar en el disseny i desenvolupament 
d’una plataforma web per a les entitats locals que 
els permeti informar sobre iniciatives i accions 
de millora proposades per captar voluntaris i fer 
créixer la xarxa de ciutadans compromesos amb 
la riera. 

Viu la      iera
Projecte de participació ciutadana 
per a la millora de la riera de Caldes
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Qui l’impulsa?

Grups de Recerca de les universitats UIC-UdG amb 
el suport de Rercercaixa, ACUP i FECYT.
El grup tècnic promotor del procés ofereix un marc 
metodològic per compartir opinions i coneixements 
entre la ciutadania (organitzada i/o a títol 
individual), els experts en matèria de rehabilitació 
fluvial i l’administració pública local. En concret, 
recull les opinions de la ciutadania, vincula 
experts que els assessorin sobre estratègies de 
millora identificades per la ciutadania i propicia 
el debat amb l’administració entorn les prioritats 
detectades per a orientar la presa de decisions de 
base ciutadana.

Quin és el paper de la ciutadania?

La ciutadania esdevé el centre d’aquest procés de 
participació, tant els grups organitzats (entitats, 
associacions, clubs, etc.) com les persones a títol 
individual.

El paper de la ciutadania inclou: 

(1) Aportar la seva opinió sobre l’entorn fluvial a 
través del web.

(2) Debatre i decidir quines són aquelles accions 
de millora prioritàries on es detecta consens.

(3) Contribuir en tasques de disseny, anàlisi de les 
dades i dinamització del procés. 
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Quins resultats s’esperen del procés?

• Obtenir un mapa interactiu de la riera amb 
opinions dels ciutadans (llocs que agraden i no 
agraden indicant el motiu i llocs on proposarien 
accions de millora).

• Identificar accions de millora que la ciutadania 
considera importants i valorar la seva viabilitat 
d’execució, tant aquelles que poden ser endegades 
per les pròpies entitats amb ciutadans voluntaris, 
com aquelles que requereixen la provisió de 
recursos tècnics i econòmics des de l’adminstració 
pública.

• Augmentar el nombre de persones interessades 
en la cura de la riera, enfortir el compromís 
d’entitats i persones sensibles a aquesta temática, 
i facilitar les sinèrgies i col·laboracions entre 
persones, entitats i grups locals dels diferents 
municipis. 

• Oferir un suport web a la ciutadania, especialment 
a les entitats existents o a una possible entitat 
conjunta resultant del procés que permeti mantenir 
obert el procés per a la rehabilitació participada de 
la riera.

Quins beneficis comporta?

Ofereix un nou marc metodològic de participació 
per a la millora participada de l’espai fluvial basat 
en el coneixement vivencial del ciutadà. Aquest 
marc permet una millora més eficient de la riera 
perquè suma les  il·lusions i capacitats de tots els 
actors. 

Més informació sobre les activitats desenvolupades 
fins ara al web viulariera.org
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ELS 90 ANYS DE RAMON FOLCH I 
CAMARASA

Deixem constància de la nostra felicitació a Ramon 
Folch i Camarasa, un dels quatre socis fundadors 
i distingit col·laborador de QU4TREPINS, amb 
motiu del seu 90è anniversari,  celebrat l’any 
2016.

L’acte de presentació del número 36 de la revista 
va ser dedicat també a l’obra i a la persona d’en 
Ramon Folch. 

Ramon Folch i la seva esposa Montserrat Pons en ocasió d’un 
dels “Pa amb tomàquet cultural” celebrats per l’Associació 
cultural Quatrepins.

Ramon Folch amb els altres fundadors de l’Associació Cultural 
Quatrepins.
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MANIFEST 11 DE SETEMBRE  2016 
a càrrec de l’Associació Cultural 
Quatrepins

L’Associació Cultural Quatrepins va ser convidada 
l’any 2016 per realitzar el pregó de la Diada de 
l’11 de setembre, coincidint amb la celebració 
del nostre 25è aniversari. 

Us oferim una ressenya d’aquest acte amb el 
text del pregó llegit i uns petits fragments dels 
poemes recitats per diferents col·laboradors de 
Quatrepins.

llibertats, l’onze de setembre de 1714,  i una acti-
tud de reivindicació i resistència activa enfront de 
l’opressió, suposava també   l’esperança d’un total 
recobrament nacional.

Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de lliber-
tat, els representants  del Poble creuen que la Cam-
bra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació 
unànimement ja ha assumit.”

No hi hem afegit ni una coma. Aquest és el preàm-
bul de la Llei de 1980 que va aprovar democràti-
cament el Parlament de Catalunya per unanimitat, 
per la qual es declara Festa Nacional de Catalu-
nya la DIADA de l’11 de setembre. D’això en fa 36 
anys.

I si anem molt més enrere...

  “Es fa saber a tots, generalment de part dels tres 
Excms. Comuns, près el parer dels Senyors de la 
Junta de Govern, persones associades, nobles, ciu-
tadans i oficials de guerra, que separadament es-

Manifest
                  

“El recobrament nacional dels pobles passa, sens 
dubte, per la recuperació de les seves institucions 
d’autogovern.

Passa, també, per la valoració i exaltació de tots 
aquells símbols  a  través  dels quals les comunitats 
s’identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen 
tota la complexitat dels factors històrics, socials i 
culturals que són les arrels de tota realitat nacio-
nal.

D’entre  aquests símbols, destaca l’existència d’un 
dia de Festa, en  el qual la Nació exalta els seus 
valors, recorda la seva història i els homes que en 
foren protagonistes, i fa projectes de futur.

El poble català en els temps de lluita va anar as-
senyalant una  diada,  la  de  l’onze  de  setem-
bre,  com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé 
significava el dolorós record de la pèrdua de les 
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tan impedint l‘internar-se els enemics en la Ciutat; 
atès que la deplorable infelicitat d‘aquesta Ciutat, 
en que avui resideix la llibertat de tot el Principat, 
està exposada a l‘últim extrem de subjectar-se a 
una entera esclavitud. Notifiquem, amonestem 
i exhortem, representant, pares de la pàtria, que 
s’af1igeixin de la desgràcia irreparable que ame-
naça el furor i injusta rancúnia de les armes ga-
lispanes, feta seriosa reflexió de l‘estat en que els 
enemics del Rei, N. S., de nostra llibertat i pàtria 
estan apostats, ocupant les bretxes, cortadures, ba-
luards del Portal Nou, Santa Clara, Llevant i Santa 
Eulàlia.”

.............................

“Es fa també saber que essent l‘esclavitud certa i 
forçosa, en obligació dels seus càrrecs, expliquen, 
declaren i protesten als presents i donen testimoni 
als esdevenidors, de que han executat les últimes 
exhortacions i esforços; protesten de tots els mals, 

ruïnes i desolacions que sobrevinguessin a nostra 
Comuna i afligida pàtria i extermini de tots els 
honors i privilegis, quedant esclaus; però amb tot, 

es confia que tots, com vertaders fills de la pàtria, 
amants de la llibertat, acudiran als llocs assenyalats, 
a fi de vessar llur sang i vida per son honor, per la 
pàtria i per la llibertat.”

Aquest és l’últim pregó de Barcelona de l’11 de 
setembre de 1714.

Aquests textos tenen avui sentit i actualitat, així 
com també expressen els sentiments de sempre 
els següents poemes que van llegir els nostres 
col·laboradors, persones vinculades a l’associaci-
onisme local: Maria Marin, Josep Castellvell, Pilar 
Corominas, Montserrat Cañadó, Rosario Gracía, 
“Xaro” i el baríton Daniel Mas.
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Els col·laboradors especials Maria Marin, Josep Castellvell, Pilar Corominas, Montserrat Cañadó, Rosario García, “Xaro” i el baríton 
Daniel Mas, juntament amb alguns dels membres de la Junta rectora.
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Lluitaria qui sap per quina ampla bandera

Però millor que fos la de la meva terra:

Quatre barres de sang

l’or del cor que voleia.

Els meus colors són vius; la meva flaire

és la sentor de pàtria i llibertat:

forta em desplego retronant en l’aire,

porteu-me alta i marxant sempre avant,

i al vostre cor teniu-me ben estreta,

que el vent és fort i Catalunya és gran.

Joan Salvat Papasseit / Joan Maragall

Terra,

camí fressat pel temps,

matèria de la casa,

mesura de la sang,

escenari de pells i del desig.

Terra,

saliva,  

teixit de fruites i d’aromes,

paisatge de la fam i de la mort,

t’estrenyo entre els meus dits,

et retinc entre els llavis,

t’esculpeixo amb el tacte,

et vesteixo de somnis

Carles Duarte

Poemes recitats
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“Vinc de molt lluny i vaig lluny encara

Que m’empenyen designis de goig i llum.

Vinc, i el vent de tants anys m’ha colrat la cara,

però duc la flama als ulls”

Dóna’m la mà

per fer camí

cap el gran llac dels somnis,

dóna’m la mà

hi ha un horitzó 

que ens crida de molt lluny

Marti Pol

De res no ens val l’enyor i la complanta,

ni el toc de displicent malenconia

que ens posem per jersei o per corbata

quan sortim al carrer. Tenim a penes

el que tenim i prou:  l’espai d’història 

concreta que ens pertoca, i un minúscul

territori per viure-la. Posem-nos 

dempeus altra vegada i que se senti

la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.

I en acabat, que cadascú es vesteixi

com bonament li plagui,  i via fora!,

que tot està per fer i tot és possible.

Miquel Marti Pol
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Ara que el braç potent de les fúries aterra

la ciutat d’ideals que voliem bastir,

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,

Pàtria, guarda’ns:  

la terra no sabrà mai mentir.

Màrius Torres

No et deturis.  Plora una mica cada dia,

quan la Terra comença

un altre tomb, ullcluca.

A poc a poc, no et distraguessis

amb les fulles que el vent requisa als arbres.

Ni amb el presagi de les ales noves.

Treballa.  Calla.

Malfia’t de la història.

Somnia-la i refés-la.

Pere Quart

Ara digueu:  La ginesta floreix,

arreu als camps hi ha vermell de roselles.

Amb nova falç comencem a segar el blat madur

i, amb ell, les males herbes.

Ara digueu:  Nosaltres escoltem 

les veus del vent per l’alta mar d’espigues.

Ara digueu:  Ens mantindrem fidels

per sempre més al servei d’aquest poble.

Salvador Espriu
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Francesc Paredes 
González

francescparedesg@
gmail.com

Una eina pedagògica per a mestres i professors

ITINERARI HISTÒRIC I CULTURAL PER 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

El nostre col·laborador Francesc Paredes redacta una breu història de 
Palau-solità i Plegamans i defineix un circuit dels llocs més destacats a 
visitar per als professors nouvinguts a les escoles del municipi perquè la 
puguin utilitzar en la seva tasca amb els alumnes.

Llicenciat en Història per 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Estudiós 
de la història local.

Breu història de Palau-solità
i Plegmans

El nostre municipi es troba enclavat en-
tre dues serres formades per suaus tu-
rons, entre les quals discorren a través 
d’una plana les rieres de Caldes, la de 
Sentmenat que s’uneix a la de Caldes, 
la qual porta les seves aigües, ja fora del 
nostre municipi, al riu Besòs.

El fet de ser una zona humida per 
aquests tres eixos d’aigua que abans he 
esmentat, fa que la plana sigui rica com 
a terra de cultiu i antigament ho devia 
ser també per a la pastura, cosa que ha 
fet que l’home, des dels nostres coneixe-
ments històrics més antics, sempre hagi 
viscut a les nostres contrades. A la se-
gona meitat del s. XVII i part del XVIII 
quan Catalunya va tenir un important 
creixement econòmic i demogràfic a les 
zones rurals, va ser quan al nostre po-
ble es construïren els barris del carrer de 
Dalt i el del carrer de Baix.

L’any 1850, amb la construcció de la 
carretera, es formà el barri de les Cases 
Noves, en el que es desenvolupà l’activi-
tat menestral de la població. En aquest 
nucli s’hi establiren els flequers, els fer-
rers, els basters, els fusters, els barbers i 
la major part de les botigues del poble. 
El 1880 arribà el tren a Palau, el famós 
“Calderí”, que a més de traslladar pas-
satgers servia per portar productes del 
camp i sobretot les pedres que s’extreien 
de la muntanya del Farell que es trans-
formaven en les llambordes de la ciutat 
de Barcelona.

El 1890 es va construir una fàbrica tèxtil 
al municipi  que, sobretot quan el 1917 
passà a mans del senyor Antoni Es-
truch, va canviar radicalment la vida de 
la majoria dels nostres habitants, pro-
porcionant una millora econòmica molt 
important, ja que pràcticament a cada 
família hi havien membres que hi treba-
llaven, destacant sobretot la incorpora-
ció d’un gran nombre de dones. Aquest 
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fet ajudà les famílies que abans vivien pràc-
ticament només del camp i ara també rebien 
ingressos de la indústria.

Els anys vint arribaren els primers estiue-
jants, que durant dècades, en arribar l’estiu, 
transformaven la vida del poble. Un dels pri-
mers estiuejants en arribar va ser en Josep 
Ma Folch i Torres.

El 1936 va ser cremada l’església d’època ro-
mànica de Sant Genis de Plegamans, que 
queda totalment destruïda. Un cop es va 
acabar la Guerra Civil es va construir una 
església nova- Entre els anys 1942 i 1944 es 
va alçar la nova construcció feta per l’arqui-
tecte Puig i Boada, deixeble d’Antoni Gaudí. 
La nova església es va construir al costat de 
la carretera i molt a prop de l’alzina de Can 
Padró. Un nou passeig les uneix.

Els anys setanta i vuitanta, després d’aguantar 
bé les primeres grans embranzides urbanísti-
ques en el poble, es comencen a desenvolu-
par urbanitzacions i polígons industrials que 
canvien radicalment la seva fisonomia rural. 
En aquesta època també cau malalta l’alzina 
centenària de Can Padró, catalogable com a 
arbre monumental i símbol del municipi. La 
seva mort va ser un cop molt fort per a tot el 
poble ja que sota l’ombra de la seva immen-
sa copa, s’hi havien reunit els membres dels 
antics ajuntaments, s’hi feia l’envelat de la 
Festa Major, a l’estiu s’hi ballaven sardanes i 
la quitxalla hi anava a jugar. Actualment una 
de nova intenta suplantar-la i esperem que 
d’aquí uns anys sigui tan majestuosa com la 
seva predecessora. Actualment el nostre po-
ble torna a viure importants canvis urbanís-
tics i de creixement que esperem siguin fets 
amb seny i pensant en les generacions que 
ens vénen al darrere.

Com arribar-hi

Palau-solità i Plegamans es troba a la comarca del Va-
llès Occidental, al límit amb el Vallès Oriental. Està 
situat a uns 25 km de Barcelona i a mig camí entre 
Sabadell i Granollers, a uns 8 km de la primera i a uns 
11km de la segona.

El terme municipal limita al nord amb Caldes de 
Montbui, al nord-est amb Lliçà d’Amunt, a l’est amb 
Lliçà de Vall i l’Espai Natural de Gallecs (Mollet del 
Vallès), al sud amb Santa Perpètua de la Mogoda i a 
l’oest amb Polinyà i Sentmenat.

Església Parroquial de Santa Maria de Palau-solità

Església reformada, és d’estil romànic del segle XII. A 
la façana principal, hi ha la porta, d’arc rodó de mig 
punt adovellat, i una rosassa amb reixa senzilla per la 
part exterior.

La teulada és de dues vessants de teules àrabs i el 
campanar, de planta quadrada. 

L’edifici, tal com avui es pot veure, té la planta en for-
ma de creu, sense tenir en compte les ampliacions 
més modernes que s’han fet els últims temps, però 
cal pensar en la possibilitat que originàriament ha-
gués estat de creu grega i amb una orientació perpen-
dicular a l’actual. Segons el pergamí que es troba a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la consagració del tem-
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ple de Santa Maria de 
Palau-solità va ser el 14 
de novembre de 1122. 
La cerimònia de con-
sagració la va realitzar 
l’arquebisbe de Tarra-
gona i bisbe de Barcelo-
na, Sant Oleguer. Cap a 
l’any 1307 es va canviar 
l’orientació de l’esglé-
sia, segons manà el bis-
be Ponç de Gualba. La 
pica de batejar té la data 
esculpida a la mateixa 
pedra: 1498. El 1506 un 

incendi va cremar volta de la nau, que es van haver de 
construir nous. El 1513 s’encarregà un retaule per a 
l’altar major al Mestre d’Artés - pintor anònim de l’es-
cola valenciana - que el pintà amb dos deixebles seus. 
És important també el retaule de l’altar del Roser, 
amb un antipendi de ceràmica fet per Llorenç Paso-
llas, un dels grans ceramistes de Catalunya del segles 
XVII. Fins l’any 1933 hi havia un pas que comunica-
va l’església amb la rectoria, construït l’any 1575, per 
poder guardar millor els tresors que es conservaven i 
un conjunt d’importants peces d’orfebreria que daten 
del segles XVI. A més de la funció religiosa, des dels 
anys setanta el Patronat de les Nits Musicals de Pa-
lau-solità i actualment l’associació Amics de la Mú-
sica Clàssica organitza uns concerts que sempre han 
tingut molt bona acollida.

Església de Sant Genís

És una construcció del segle XX, de l’any 1942-1944, 
dirigida per l’arquitecte

Isidre Puig Boada. Església d’una nau, encapçala-
da,per un absis format per set cares; en cada cara 
destaca una arcada finestral d’arc apuntat i uns pilars 
adossats a mode de contraforts. La façana principal 

té una gran rosassa amb 
motius circulars de di-
ferents diàmetres.

A les façanes laterals, 
els murs són gairebé 
plans, també amb arca-
des-finestrals. La porta 
principal és rectangular, 
de fusta, amb una creu. 
La teulada és a dues 
vessants i de teules 
àrabs. La construcció 
del campanar és poste-
rior a la de l’església 
(1992). La porxada que 
hi ha a la façana principal, amb teulada inclinada i 
tres arcs que protegeixen l’entrada i donen unitat al 
conjunt, és recent. (1998). L’església de Sant Genís es 
va construir en substitució de l’antiga església situa-
da al costat de Can Gordi, en els seus orígens d’estil 
romànic.

Capella romànica de Sant Genís

Edifici rectangular d’estil romànic, petit (8 X 5 me-
tres), d’un sol espai i una sola planta. A la façana 
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principal, porta d’arc rodó i un petit campanar. Anti-
gament formava part d’una església més gran, els fo-
naments de la qual estan soterrats i no es veuen.

En un angle exterior, mig ocult, hi ha la figura d’un 
àngel amb una inscripció. El que es veu ara és una 
petita part del que va ser una església més gran, que 
es va cremar durant la Guerra Civil. Avui també es 
pot veure el que va ser la casa del capellà, adossada a 
la capella.

Capella Templària de Santa Magdalena

L’ermita, malgrat l’estat ruïnós en el que es troba, con-
serva part de la seva estructura: planta rectangular 
amb absis (totalment en runes); només una part de la 
nau es conserva. La façana principal està feta amb pe-
dres poc escairades. El portal d’entrada és d’arc rodó i 
de pedres més o menys escairades que formen l’ado-
vellat. La teulada és a dues vessants amb teules àrabs. 
Sobresurt el campanar amb lloc per una sola campa-
na. L’ermita actualment forma par de les dependènci-
es privades d’una casa de pagès. En excavacions  re-
cents es van trobar les restes humanes del que potser 
un monjo templari del segle XII. També es van trobar 
restes de ceràmica de principis del mateix segle.

Les actuacions arqueològiques fetes darrerament han 
permès identificar la part més antiga de l’església,que 
correspondria a la part inferior de les parets, essent 
la volta de la nau d’arc apuntat i la porta antiga de 
la mateixa forma. La porta actual, d’estil romànic, 
sembla feta posteriorment. L’ermita forma part de les 
primeres comandes del Temple a Catalunya, la de Pa-
lau del Vallès. L’any 1171 era considerada com a una 
de les comandes més poderoses. Al llarg de la seva 
existència sempre ha tingut renom i fama de poder i 
riquesa. A finals del segles XVII els feligresos, davant 
la devoció a la Santa, li dedicaren l’ermita. La llei de 
desamortització del Mendizàbal, l’any 1835, fa que la

capella passés a mans de l’Estat. Més tard va ser com-
prada per un particular. Els objectes religiosos més 
importants, com el retaule de la Santa, l’altar i la cam-
pana passaren a la parròquia de Santa Maria de Pa-
lau-solità.

Casa de Cultura Masia de Can Cortès

Masia del segle XVIII amb finestrals gòtics i pedra 
treballada. Masia de tipus basilical, amb el cos central 
més alt que els laterals. Té tres pisos: planta baixa, pri-
mer pis i golfes. A la planta baixa hi veiem dos por-
tals d’arc rodó de mig punt adovellats. Al primer pis, 
finestres rectangulars de diferents mides i treballs als 
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emmarcaments. Golfes sota teulat amb un element on 
es penjava la corriola per pujar fardells, i una finestra 
rectangular emmarcada i amb ampit. La coberta és 
de teules àrabs de diferents nivells, que comencen (a 
due aigües) en el cos central més alt i continuen en 
els laterals. Anteriorment havia tingut una portalada 
emmarcada, envoltant el pati davanter de la masia. La 
remodelació es va realitzar entre els anys 1990 i 1992 
mitjançant una Escola Taller amb l’aportació del Fons 
Social Europeu.

Castell de Plegamans

El Castell és un edifici que presideix, des de la Ser-
ra, tota la plana de Palau-solità i Plegamans. La seva 
estructuració, per cossos juxtaposats, parla més d’un 
casal fortificat que d’un element de defensa. El Castell 
o casa forta de Plegamans és un gran casal gòtic dels 
segles XIV i XV que, posteriorment, ha sofert moltes 
modificacions. Té una torre a la cantonada nord-oest, 
que es considera la par més antiga del Castell (segle 
XI), feta amb còdols de riera presos amb calç. Actu-
alment té baixos, pis i golfes. El Castell té teules àrabs 
a les cobertes, que varien entre una o dues vessants 
segons el cas. Es diu que hi ha un túnel que comuni-

ca el Castell amb Can Cortès. La seva restauració va 
finalitzar el 1995.

Casa Folch

La casa Folch està dividida en dues parts, l’edifici rec-
tangular és de titularitat privada. A l’agost de 2001, 
es van fer obres de conservació i reformes. La torre 
i el jardí que l’envolta, pertany a l’Ajuntament de Pa-
lau-solità i Plegamans. La casa, situada a un solar de 
pendent pronunciat, està formada per un cos princi-
pal amb semisoterrani, planta baixa i pis; i una torre 
adossada de tres plantes, que funcionava com habi-
tatge separat. El disseny de les finestres, amb detalls 
d’estil gòtic, les fa destacar del fons blanc de les  pa-
rets. Actualment les teulades de la casa són a quatre 
aigües. Aquesta casa ha estat reformada i ampliada 
moltes vegades des de la seva construcció. La torre 
annexa es va construir l’any 1924-1925. És important 
el seu jardí, que va ser concebut l’any 1923 com un jar-
dí mediterrani d’influència italiana, segons els cànons 
noucentistes del moment. Aquesta casa va pertànyer 
a l’escriptor Josep Maria Folch i Torres. Des de l’inici 
de la seva construcció va estar sempre molt atent a 
tots els detalls,fins i tot, va ser ell mateix que va donar 
les primeres idees de com seria la casa. La utilitzaven 
als estius i, segons conten els seus familiars, gran part 
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SORTIDA

de la seva obra literària va ser escrita en aquesta casa. 
Al jardí d’aquesta casa es va fer construir un escenari 
i una platea, i obsequiava a les seves amistats amb al-
guna de les seves obres de teatre.

Menhir de la Pedra Llarga

Monument megalític dins del tipus dels menhirs rea-
litzats per a una funció religiosa dedicada al culte dels 
morts o als poders de les divinitats. També es podria 
haver utilitzat com a pedra fita per assenyalar límits 
territorials. El menhir té uns 2,5 metres d’alçadai es 
troba aixecat verticalment. És de pedra no local, sem-
bla roca de Montserrat. La presència d’aquesta cons-
trucció no és un fet estrany, ja que tota la comarca del 
Vallès (Oriental, Occidental), és molt antiga i hi ha 
moltes troballes de restes neolítics, poblats ibèrics i 
també molt material romà. Existeix la “Llegenda de la

Pedra Llarga”, que la relaciona amb la construcció del 
Pont del Diable de Martorell, i d’aquesta relació se la 
coneix també com la “Pedra del Diable”. Vegeu “Lle-
genda de la Pedra Llarga” a Documentació Annexa.

Parc de l’Hostal del Fum

És un recinte tancat de 35.000 m2 amb vegetació 
autòctona formada a base de pins, alzines, pollancres 
i arbres de ribera, entre els que hi creix, una gran va-
rietat de plantes com la farigola, l’alfàbrega, el romaní 
i altres espècies aromàtiques pròpies de la vegetació 
mediterrània. Les zones arbrades s’alternen amb prats 
d’herba travessats per camins i un rierol que enllaça 
diversos estanys d’aigua. El Parc és un espai de refu-
gi de petits mamífers i nidificació d’ocells. Al Parc de 
l’Hostal del Fum hi trobem el Tren de

Palau, una associació d’aficionats als ferrocarrils. El 
recorregut en ferrocarril, de 3,1 km, constitueix un 
medi lúdic i còmode per a la visita del parc, sent una 
de les principals atraccions. La circulació està formal-
ment organitzada i duta a terme pels socis de l’entitat. 
El tren realitza sortides cada 15/20 minuts i la duració

del viatge és d’aproximadament uns 20 minuts. S’hi 
poden dur a terme moltes activitats a l’aire lliure: pas-
sejades, bicicleta... Com també gaudir d’un dia de

pícnic. El parc disposa de taules de fusta, contenidors 
de deixalles i lavabos.
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EN RECORDANÇA DE MANEL 
ZORRILLA I GINÉ I MONTSERRAT 
ALASÀ I PUIG

Dediquem aquesta pàgina als nostres col·labo-
radors, Manel Zorrilla i Giné, que ens va deixar 
a principis d’aquest any 2017, així com de la 
seva esposa, Montserrat Alasà i Puig, que va 
morir l’any 2016. 

En MANEL ZORRILLA I GINÉ va ser col·labora-
dor de QU4TREPINS des dels començaments de 
la revista. La seva desinteressada dedicació va 
ser incansable, amb articles sobre art i història, 
i amb pintures i dibuixos de gran qualitat.

Cal destacar també la seva tasca com a pro-
fessor de Belles Arts, havent arribat a fundar 
la seva pròpia acadèmia, de la que era director. 
Així mateix, va desenvolupar projectes docents 
a l’escola Folch i Torres i va impartir classes a 
moltes persones de la població. En el seu currí-
culum figura haver estat copista oficial d’obres 
d’art i de figures del romànic,  autor de nom-
brosos treballs d’arquitectura i de desenes de 
dibuixos a ploma de masies catalanes, així com 
d’un mural exposat a la Sala del Comú de l’Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans.

MONTSERRAT ALASÀ I PUIG, la seva esposa, es 
va afegir també a les tasques de col·laboració a 
la revista, amb articles entranyables sobre “Les 
flors i la literatura”. 

A tots dos, un record de profund agraïment.

En Manel i la 
Montserrat al 
Santuari de Mont-
serrat. Era una 
mica el seu refugi 
i sempre que van 
poder hi passaven 
uns dies.

En Manel al seu estudi d’art.
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25è ANIVERSARI QUATREPINS I 
PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 37 DE 
LA REVISTA

L’Associació Cultural Quatrepins va celebrar el 
seu 25è aniversari coincidint amb la presentació 
del número 37 de la revista. També es va 
commemorar l’Any Llull amb una conferència a 
càrrec de Lluis Galobart i amb la col·laboració 
de Rosario García qui va recitar uns poemes 
de l’escriptor. Va col·laborar, també, la Societat 
Coral La Unió.

Lluis Galobart va presentar alguns aspectes de l’obra de Ramon 
Llull en commemoració a l’any Llull i Rosario Garcia va recitar 
uns fragments de la seva obra.
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L’Ajuntament va lliurar un guardó commemoratiu a Quatrepins 
en motiu del seu 25è aniversari.

Núria Soley va crear unes imatges per a l’Associació Cultural 
Quatrepins amb motiu del seu 25è aniversari. La segona imatge 
va ser l’escollida per votació dels assistents per ser la imatge  
present en els futurs números de QU4TREPINS. 

La Societat Coral La Unió, l’entitat cultural 
més antiga del poble, va ser convidada 
d’honor a l’acte. Va oferir un concert en el que 
Beneta Oromí Llubés va dirigir-ne algunes de 
les peces.
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Conferència amb motiu de l’Any Llull

A l’acte de presentació del número 37 de la revista Qu4trepins i de 
commemoració del 25è aniversari de l’Associació, en ocasió de la 
celebració del 750è aniversari del naixement de Ramon Llull, el professor 
Lluis Galobart va pronunciar la conferència “Ramon Llull des de Randa”, a 
partir de la vivència personal, de la qual n’afegim un resum.

Lluís Galobart i 
Duran

lluisgalobart50@gmail.com

Randa té 550 metres, és una munta-
nya modesta, una mica més alta que 
el Tibidabo i bastant més baixa que 
Puiggraciós però es veu des de tota 
Mallorca perquè no està a la serra de 
Tramuntana sinó al centre de l’illa, en-
tre Algaida i Llucmajor. 

Hi vaig pujar en bicicleta quan feia la 
mili, fa molts anys. Era un diumenge a 
principis de desembre i esperàvem el 
permís nadalenc. Corbes amunt, su-
ades entre pins fins que s’arriba a la 
clariana d’herbei mogut pel vent. Vent 
de cara, dificultós en arribar a dalt, al 
santuari de la Mare de Déu del Cura.

La vista fins a la immensitat. Pel sud 
el triangle que fa l’illa per Campos. 
Perduda enmig del mar, Cabrera. A 
l’horitzó nord, la serra de Tramuntana 
amb totes les seves figures: Galatzó, 
Tomir, es Teix, Puig Major, Massane-
lla i, enllà fins a llevant, les dents de 
serra de Formentor. Al davant mateix 
tota la plana des de Puigpunyent, 
Sineu i Inca fins enllà de les badies, 
Pollentia i Alcúdia. 

RAMON LLULL DES DE RANDA

Nascut a Santa Eulàlia 
de Ronçana l’any 1950 
ha exercit de profesor 
d’institut de geografia i 
història.

Ha publicat diversos 
treballs sobre Geografia 
del Vallès i de Catalu-
nya.

El temps del servei mili-
tar li va permetre valo-
rar Randa i els llocs em-
blemàtics de Mallorca.
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Actualment a Randa hi va molta gent. Aquell matí 
de fa quaranta anys era l’únic visitant. 

El franciscà menor em va rebre amablement, em 
va ensenyar el pessebre i em va explicar el sentit 
del santuari del Cura: s’havia construït a partir de 
l’altar erigit per Ramon Llull i ell mateix va con-
cebre en aquell cim l’Arts abreujada per trobar la 
veritat, l’obra magna que recull el mètode del seu 
pensament.

***

Ramon Llull va néixer el 1232, just tres anys des-
prés que el seu pare, també Ramón, i la seva mare, 
Inès d’Erill, haguessin acompanyat el rei Jaume I 
en la conquesta de l’illa. Segons explica Joan Ruíz 
i Calonja a la seva Història de la Literatura Cata-
lana, d’abans de Llull ja s’han conservat textos en 
català, però és a ell –a un mallorquí- a qui devem 
la fixació del català com a llengua literària, en les 
seves més de dues-centes obres.

Silenci sota el cel blau i el vent.
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Ramon Llull va néixer sis anys després de la mort 
de Sant Francesc i des de la seva conversió va 
veure en el pobre d’Assis una vida paral·lela. Tots 
dos procedien de la noblesa i, en un moment de 
la seva existència, havien sentit la crida de Déu, 
havien deixat la bona vida i s’havien dedicat a di-
fondre la fe del Crist amb totes les seves forces.

La seva fe el va portar a peregrinar a Terra Santa, 
a Sant Jaume de Galícia i a molts santuaris d’occi-
dent. Va estudiar filosofia, teologia, llengües i al-
tres matèries perquè totes les disciplines del saber 
li servien per arribar a l’Amat, és a dir a Déu. Va 
dissertar als centres universitaris europeus, singu-
larment a París. No parava de demanar als reis i al 
mateix Sant Pare recursos per fundar escoles mo-
nàstiques on els missioners aprenguessin teologia 
i llengües per difondre la doctrina.

Considerava els fidels d’altres religions (singular-
ment els musulmans) com amics que seguien un 
camí equivocat. Per això va viatjar a Tunis, a Alger, 
a Bugia, amb la intenció de poder-los convèncer 
de la veritat de la fe en Crist. Avui diríem que la 
seva intenció era debatre dialècticament, no pas 
imposar per la força. No sempre ho entenien així 
en aquelles ciutats i en més d’una ocasió fou apa-
llissat i empresonat.

Va morir el 1316 als 83 anys d’edat. Fa, per tant, 
700 anys. La tradició diu que potser va ser a Ma-
llorca, on havia arribat ja moribund després de ser 
apedregat als afores de Bugia. Pot ser versem-
blant si tenim present el seu desig manifestat rei-
teradament d’esdevenir màrtir per l’Amat, és a dir 
per Déu.
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El retaule

El retaule Major de Santa Maria de Palau-solità és una 
obra mestra de l’art gòtic català molt desconeguda 
pel gran públic. Amb l’objectiu de facilitar que el 
públic la conegui, Catalonia Sacra va organitzar una 
conferència sobre aquesta obra. El dissabte, 17 de 
setembre de 2016, la Dra. Francesca Español, una de 
les principals especialistes en art medieval del país, va 
explicar i contextualitzar aquesta obra que presideix 
l’església de Santa Maria. L’activitat va ser proposada 
des del Bisbat de Terrassa dins de les activitats de 
Catalonia Sacra.

L’any 1506 un incendi destruí bona part del temple 
parroquial de Palau-solità. Va caldre doncs proveir-
se d’un nou retaule, el major, dedicat a Santa Maria, 
un retaule que permetés recordar als feligresos els 
principals episodis de la vida de la Mare de Déu. Se 
sap que quatre de les escenes –l’adoració dels pastors, 
l’Epifania, l’Ascensió i la Pentecosta- van ser pintades 

APROXIMACIÓ AL RETAULE 
GÒTIC DE SANTA MARIA DE 
PALAU-SOLITÀ 

La Dra. Francesca Español, professora  
titular de la Universitat de Barcelona, 
va pronunciar una conferència davant 
l’obra, sobre “Aproximació al retaule gò-
tic de Santa Maria de Palau-solità.”

per un artista valencià anònim, que anomenem amb 
diferents noms com ara el “Mestre d’Artés” o el “Mestre 
de Borbotó”. Les altres escenes van ser pintades per 
deixebles seus, segurament. El retaule, tot i haver 
viatjat a París durant la nostra Guerra Civil, arriba 
als nostres dies amb tota la veritat dels seus orígens; 
mereix de ben segur un major reconeixement.

La conferenciant

Francesca Español (Vilallonga del Camp, 1956) és 
professora titular de la Universitat de Barcelona. 
Treballa preferentment sobre art medieval. Entre 
d’altres ha publicat: 
«Arte gótico I» (1991), «L’arquitectura religiosa 
romànica a la Conca de Barberà i Segarra tarragonina» 
(1991), «Guillem Seguer de Montblanc. Un mestre 
tres-centista, pintor i arquitecte» (1994), «El escultor 
Bartomeu de Robio y Lleida, un eco de la plástica 
toscana en Catalunya» (1994). 
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Té treballs sobre iconografia, història de les mentalitats 
o arquitectura i escultura d’època romànica i 
gòtica. Ha codirigit el «Catàleg d’escultura i pintura 
medievals del Museu Frederic Marès de Barcelona» 
(1991) i ha comissariat diverses exposicions.

Catalonia Sacra

Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu 
a Catalunya. El seu propòsit és donar a conèixer el 
patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església 
Catòlica, i ajudar a la seva visita. Aquest patrimoni, 
que representa una altíssima proporció de la riquesa 
patrimonial del territori, és el resultat de 2000 anys de 
vinculació entre el cristianisme, la cultura, la identitat 
i l’espiritualitat del país.

www.cataloniasacra.cat
info@cataloniasacra.cat

Textos adaptats de “Catalonia Sacra”
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L’Agrupació Sardanista va obsequiar a 
l’Associació Cultural Quatrepins en el seu 25è 
aniversari. Els agraïm aquesta atenció, així com 
també la meritòria tasca que està realitzant 
l’Agrupació Sardanista i els desitgem una llarga 
i exitosa trajectòria.

L’AGRUPACIÓ SARDANISTA
amb QUATREPINS
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Aires de Sarsuela i Òpera
Homenatge a Daniel Mas i Montserrat Costa

Solistes: Daniel Mas i Montserrat Costa
Piano: Juli Rodríguez

Cor: Societat Coral La Unió
Direcció: Ariel Seras

Església de Santa Maria
Diumenge 14 de maig de 2017

19:00 hores

Organitza:Societat Coral La Unio
Col·laboren: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Amics de la Música Clàssica, Església de Santa Maria i 
 Associació Cultural Quatrepins

HOMENATGE A DANIEL MAS I 
MONTSERRAT COSTA
organitzat per la Societat Coral La Unió

“La ópera,  la revelación más directa de la comuni-
cación primera entre los hombres, que no fue habla-
da, sino cantada, modelando onomatopéyicamente 
los sonidos de la naturaleza o las curvas agudas de la 
emoción”.  (J. Camón.)

“La música. El pensament com a flux, com a riuada 
que inunda la ferida oberta a la terra en que s’havia 
convertit el riu sec, ...  cap a un destí que el desig s’en-
carrega de recordar.” (R. Boixeda)

L’Associació Cultural Quatrepins va col·laborar a 
l’acte d’homenatge al baríton Daniel Mas i a la 
cantant Montserrat Costa, amb la lectura d’uns 
textos d’elogi sobre l’ópera i la música, a càrrec 
de Rosario García i Pilar Mèlich.
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NOTES

La música ha estat present sovint durant els últims 
25 anys en les activitats culturals de Quatrepins, 
ja sigui en actuacions, en artícles a la revista, i 
especialment a través de col·laboracions amb les 
entitats musicals del municipi.

Durant l’acte de presentació del número 14 de 
Qu4trepins a l’auditori del Castell de Plegamans, 
van actuar Núria Casas, al piano, i Anna Soley, 
soprano.

Es dóna la circumstància que l’Escola Municipal 
de Música, de la que Anna Soley n’és la directora, 
s’ubica actualment en aquestes depedències.

Entre els col·laboradors de la revista, figura mn. 
Josep M. Llorens i Cisteró, eminent musicòleg, 
Doctor Honoris Causa pel Pontifici Institut de 
Música Sacra de Roma. A la foto, en ocasió 
moment del lliurament d’un reconeixement per 
part del president de l’associació Amics de la 
Música Clàssica, Dr. Roque Lucas.

Cartell de l’acte 
organitzat con-
juntament entre  
l’associació Amics 
de la Música Clàs-
sica i l’Associació 
Cultural Quatre-
pins.
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Introducció

Una de les mesures preses pels governs 
reformistes de Carles III va ser el 
control de les confraries, congregacions, 
germandats i gremis. El principal impulsor 
d’aquesta mesura va ser l’estadista Pedro 
Abarca de Bolea, comte d’Aranda. A tal 
fi, va demanar a les autoritats locals, 
mitjançant una carta datada el 28 de 
setembre de 1770, la realització d’informes 
sobre l’estat de les confraries existents en 
les seves respectives demarcacions. Amb 
les respostes rebudes, es va confegir, 
l’any 1773, un Expediente general 
sobre el arreglo de cofradías, gremios y 
hermandades. Deu anys més tard, seguint 
els criteris exposats en aquest expedient, 
quedaven extingides les confraries que no 
tenien la preceptiva autorització.

Aquest article s’ha confegit a partir 
d’un document de l’any 1771 titulat 
Estado de las cofradías, hermandades 
y congregaciones correspondientes a 
Granollers, junto con los pueblos de su 
partido del Vallés, remitido por Antonio 
José de Castro, alcalde mayor. Es conserva 
a l’Archivo Histórico Nacional, de Madrid 
(AHN, Consejos, leg. 7106, exp. 65/4).

És col·laborador de 
Qu4trepins des de 
l’inici de la revista. Ha 
estat professor d’uni-
versitat i catedràtic 
d’institut. És autor de 
diversos llibres i arti-
cles sobre temes va-
llesans, tant de natura 
com d’història local.

Àngel Hernández 
Cardona

amhernandezcardona@
gmail.com

Gràcies a aquest informe, s’ha pogut 
saber amb detall quines eren llavors les 
confraries vallesanes. El Vallès depenia de 
l’alcaldia major de Granollers, que formava 
part del corregiment de Mataró. L’any 
1771 n’era alcalde major Antonio José de 
Castro. Aquest funcionari era natural de 
Jaén. Després d’haver fet la carrera de 
dret, l’any 1762 obtingué el títol d’advocat 
dels Consells Reials. El 1768 fou nomenat 
alcalde major de Granollers: 

“El rey ha nombrado para la vara de 
alcalde mayor de la villa de Granollers a 
don Antonio Joseph de Castro” (Gazeta 
de Madrid, 18 d’octubre de 1768, pàg. 
335). 

Ocupà aquesta plaça fins a l’any 1773, en 
què fou substituït per Ramon Texidor. L’any 
1781 esdevingué corregidor de Tordesillas 
(Valladolid) i el 1785 fou nomenat 
corregidor de Requena (València), on va 
morir l’any 1786, pocs mesos després 
d’haver pres possessió del seu darrer 
càrrec.

Un cop rebuda, amb un cert retard, la ja 
referida carta del comte d’Aranda, l’alcalde 
major de Granollers responia així, amb 
data de 19 de novembre de 1770: 

En aquest número pre-
sentem aquest treball 
de recerca inèdit de 
l’autor.

LES CONFRARIES DEL VALLÈS EXISTENTS 
L’ANY 1771

Investigació Qu4trepins



452

“Muy señor mio de toda mi beneracion: Por el 
correo de ayer 18 del corriente, recivi una orden de 
V. Excªa con su carta de 28 de septiembre ultimo 
vencido sobre la formacion de un estado general, 
que manifieste el de las hermandades, cofradias, 
congregaciones, gremios, y qualquiera otra especie de 
gentes colegiadas, que haia en esta villa, y su partido 
de el Vallés, con expression de las fiestas, que hazen, 
y el importe de ellas, recogiendo primero para dho 
efecto las correspondientes relaciones firmadas de 
los governantes de cada pueblo, todo lo qual con lo 
demas que expressa la citada orden executaré con la 
maior exactitud, y puntualidad.” 

Efectivament, l’alcalde major de Granollers va complir 
amb exactitud i puntualitat l’ordre rebuda i el 3 de juny 

de 1771 va enviar al comte d’Aranda les informacions 
demanades, juntament amb una carta on li deia que li 
passava les notícies de “todas las hermandades, gremios, 
congregaciones, cofradias, y qualquiera otra especie de 
gente colegiada, assí de esta villa, como de los demás 
pueblos de este partido del Vallés, segun las relaciones 
me han remitido las justicias, y ayuntamientos de las 
villas y lugares comprehendidos en él, con expression 
de las fiestas, y funciones de iglesia, que en cada 
año celebran, y lo que se gasta en ellas”. Afegeix que 
“respecto a los gastos que hazen son bastantemente 
moderados, resultantes de la charidad y limosnas que 
se recogen de los fieles devotos”. I que ell és del parer 
que les dites confraries poden mantenir-se i subsistir 
tal com es troben, amb el benentès que les que no 
tinguin “la aprovacion real se sugeten a ella, pidiendola 
al supremo Consejo de Castilla, o a las chancillerias y 
audiencias de sus respectivas provincias”.

A continuació s’ofereixen les informacions que sobre les 
confraries del Vallès consten en el document redactat 
per Antonio José de Castro. No s’ha fet una traducció 
literal, però sí que s’ha mantingut una mica el llenguatge 
de l’època i s’ha conservat el temps present dels verbs. 
Les confraries, lògicament, s’agrupen per municipis. 
Es relacionen per ordre alfabètic tots els municipis 
vallesans que formen part actualment de les comarques 
administratives, que no naturals, anomenades Vallès 
Occidental i Vallès Oriental. Els noms consignats són els 
actualment oficials.

Cal dir que en el document referit s’inclouen també, 
com a integrants del Vallès, el municipi d’Olesa de 
Montserrat (ara del Baix Llobregat) i els de Breda i 
de Riells del Montseny (actualment considerats de la 
comarca de la Selva). D’altra banda, no hi són tractats 
els municipis d’Aiguafreda i de Vacarisses. Ha calgut 
recórrer per al municipi d’Aiguafreda al document de títol 
Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones 
correspondientes a Vich, junto con los pueblos de su 
partido, remitido por su alcalde mayor, igualment 
conservat a l’Archivo Histórico Nacional (AHN, Consejos, 
leg. 7106, exp. 65/3); i per a redactar les confraries de 

Ordinacions de l’any 1788 de la Confraria de Sant Joan 
Baptista, de Terrassa (Arxiu Històric de Terrassa).
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Vacarisses al document titulat Estado de las cofradías, 
hermandades y congregaciones correspondientes a 
Manresa, junto con los pueblos de su partido, remitidas 
por Gaspar Jover Terés, també conservat a l’esmentat 
arxiu de Madrid (AHN, Consejos, leg. 7106, exp. 65/6).

L’alcalde major de Vic era llavors José Higinio González 
de Castro, natural d’Oriola (Alacant). Va estudiar lleis al 
Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, de Granada. 
El 1764 esdevingué advocat dels Consells Reials. El 4 
de setembre de 1767 fou designat alcalde major de Vic. 
Ocupà aquest càrrec fins a l’any 1771 i encara signà 
un ban el 5 de setembre com a alcalde major i tinent 
de corregidor de Vic. A continuació ocupà l’alcaldia 
major de Besalú, on mantingué relacions amb una dona 
casada i intentà assassinar el marit, motiu pel qual fou 
processat i empresonat. L’any 1778 fou nomenat oficial 
reial de la Ciudad del Río del Hacha, ara anomenada 
Riohacha (departament de la Guajira, Colòmbia). Quan 
ja estava a punt d’embarcar-se, va morir a Cadis el 26 
d’octubre de 1779.

L’alcaldia major de Manresa era ocupada l’any 1771 
per Gaspar Jover Terés. Aquest funcionari va néixer 
a Tàrrega l’any 1738. Era fill del notari Ramon Jover 
Nadal i de Magina Terés Itúrbide. Es va casar amb 
Tomasa Messeguer Arrufat, però no va tenir fills. 

Cursà la carrera de dret a la Universitat de Cervera, 
on es llicencià i doctorà. Després de quatre anys de 
pràctica, fou nomenat advocat dels Consells Reials. 
Successivament fou alcalde major d’Agramunt (1762-
1766), Camprodon (1766-1779), Manresa (1770-1775), 
Lleida (1775-1780), Osca (1780-1783), Xàtiva (1783-
1788) i Barcelona (1788-1798). Per absència o mort 
del titular, ocupà interinament en diverses ocasions les 
corresponents places de corregidor. El rei Carles IV li 
conferí honors d’alcalde del crim de la Reial Audiència de 
Catalunya. Va morir a Barcelona el 22 de juny de 1798.

Aiguafreda

Confraria del Roser
En l’església parroquial de Sant Martí hi ha la Confraria 
del Roser, fundada l’any 1715 amb llicència del general de 
Sant Domènec. Fa dues festes d’església anuals, el maig 
i l’octubre, i celebra quatre aniversaris pels confrares 
difunts. Gasta en total 50 rals d’ardits, aplegats de les 
almoines voluntàries que fan els confrares i altres que 
recullen els administradors.

Ametlla del Vallès, l’

Confraria de la Verge Santíssima del 
Roser
Fundada en l’església parroquial de Sant Genís, amb 
autorització del pare prior del convent de Dominics de la 
ciutat de Barcelona. Cada confrare paga voluntàriament 
a l’any 6 diners. Amb aquest cabal i el de les almoines 
que recullen els administradors, que en total és d’uns 
80 rals, es cobreixen les despeses de la festa que un 
cop a l’any se celebra dedicada a la Verge del Roser, i 
d’un aniversari que es canta en sufragi de cada confrare 
difunt. 

Mataró

Granollers

Barcelona

Girona

Figueres
Besalú

Vic

Corr. de 
Barcelona

Corr. de 
Girona

Corr. de 
Mataró

Corr. de 
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Corr. de 
Puigcerdà

Corr. de 
Manresa

Corr. de 
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Tarragona
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Badia del Vallès

Municipi inexistent el 1771.

Barberà de Vallès

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en l’església parroquial de Santa Maria i 
unida a la Confraria dels Pares Dominics de la ciutat 
de Barcelona. Un diumenge de maig es fa una festa 
dedicada a la Verge, amb un ofici cantat, i es fan cinc 
altres oficis al llarg de l’any en sufragi de les ànimes dels 
confrares difunts. Anualment cada confrare paga mig 
ral, que juntament amb les almoines que es recullen, 
s’apliquen a la dita festa i a la celebració d’altres oficis, 
pels quals es paga al rector en total 33 rals.

Bigues i Riells

Confraria de la Verge del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Pere de Bigues. 
Encara que es desconeix quan es va fundar i qui la va 
autoritzar, sí que se sap que l’any 1710 el pare prior 
del convent de Dominics de la ciutat de Barcelona va 
aprovar el llibre dels confrares. La confraria fa una festa 
el mes de maig, dedicada a la Verge Santíssima del 
Roser i sufraga els aniversaris que es canten en sufragi 
de les ànimes dels confrares difunts, un cada mes i 
quan mor un confrare. Per tot això la confraria gasta 
anualment uns 140 rals, que es recullen de les almoines 
voluntàries que fan els confrares i els devots.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Instituïda en l’església parroquial de Sant Vicenç de 
Riells. Els confrares paguen cada any voluntàriament 4 
diners. La confraria fa celebrar una missa en sufragi de 

cada confrare que mor. També costeja una festa anual 
en honor de la Verge Santíssima del Roser. Per aquests 
dos conceptes i per la cera, gasta cada any la confraria 
90 rals, que aplega de les anualitats dels confrares i de 
les almoines que fan els fidels devots.

Caldes de Montbui

Confraria de Santa Maria Magdalena 
(o Gremi d’Espardenyers i Corders)
Aprovada pel marquès de la Mina, capità general de 
Catalunya, per decret del 9 de desembre de 1758. Els 
forasters que van a la vila a vendre manufactures dels 
dits oficis han de pagar cada vegada 2 rals i 4 diners a 
la confraria, la qual costeja una festa que se celebra el 
dia de la santa en l’església parroquial de Santa Maria.

Campins

Confraria de la Verge del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Joan Baptista. 
Cada any fa celebrar un ofici en obsequi de la Verge 
Santíssima i quan mor algun confrare se celebra un 
aniversari en sufragi de la seva ànima. Per a aquestes 
funcions i el cost de la cera, gasta cada any 30 rals, que 
es recullen de les almoines que ofereixen els devots i els 
confrares, els quals, a més, donen a la confraria mig ral 
d’entrada i sis diners cada any.

Canovelles

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Feliu. Els 
confrares paguen a la confraria mig ral cada any i un 
ral d’entrada. Aquests diners serveixen per a costejar 
un aniversari que es canta en sufragi de l’ànima de 
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cada confrare que mor, i si en sobren, serveixen per a 
costejar la cera de les misses que se celebren en l’altar 
del Roser.

Cànoves i Samalús

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Cardedeu

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Castellar del Vallès

Confraria de Maria Santíssima
del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Esteve. Fa 
celebrar dos oficis cada any, per als quals es gasten 40 
rals, que es recullen de les almoines dels fidels devots.

Castellbisbal

Municipi no considerat en el document.

Cerdanyola del Vallès

Confraria de la Verge Santíssima
del Roser
Fundada en l’església parroquial de Sant Martí. Fa 
celebrar amb solemnitat una festa a l’any dedicada a 
Nostra Senyora del Roser. Les despeses d’aquesta festa 
es paguen de les almoines que voluntàriament ofereixen 
els devots i els confrares. Quan mor un d’aquests, en 
sufragi de la seva ànima, se celebra un aniversari a 
càrrec de la confraria. 

Figaró-Montmany

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Pau de 
Montmany. Els seus confrares paguen voluntàriament 
mig ral d’entrada i després 6 diners cada any. Aquesta 
pecúnia serveix per a guarnir la capella del Roser i 
comprar la cera.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Pere de 
Vallcàrcara. Els seus confrares paguen voluntàriament 
mig ral d’entrada i 6 diners cada any. Fan una festa 
anual en obsequi de la Verge del Roser, festa en la qual 
gasten 12 rals. Els administradors fan un sorteig i amb 
el que es treu i les anualitats, poden guarnir la capella 
i pagar la cera.

Fogars de Montclús

Confraries de Nostra Senyora
del Roser
Erigides en les esglésies parroquials de Sant Cristòfol de 
Fogars, de Sant Martí de Mosqueroles i de Sant Esteve 
de la Costa de Montseny. En totes elles, els respectius 
administradors fan celebrar cada any un ofici solemne 
amb música en obsequi de la Verge del Roser, i quan 
mor algun confrare fan celebrar un aniversari en sufragi 
de la seva ànima. En aquestes funcions i també per 
la cera, gasta cadascuna d’aquestes confraries uns 92 
rals, que s’obtenen de les almoines que es recullen dels 
devots i els confrares. Aquests paguen d’entrada a la 
confraria mig ral i després cada any 6 diners.
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Franqueses del Vallès, les

Confraries de Nostra Senyora
del Roser
Fundades en les esglésies parroquials existents al 
municipi (Santa Eulàlia, Sant Mamet, Santa Maria i 
Santa Coloma). Cada confraria costeja una festa a l’any, 
el primer diumenge de maig, en la qual es canta un ofici 
solemne i a la tarda es fa una processó en obsequi de la 
Verge Santíssima del Roser. Per a les dites cerimònies es 
gasten en cada església aproximadament 100 rals, que 
s’obtenen de les almoines voluntàries dels feligresos.

Gallifa

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu. 
La festivitat de la Verge dels Roser es costeja amb les 
almoines que per devoció ofereixen els fidels. 

Garriga, la

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Instituïda en l’església parroquial de Sant Esteve de la 
Garriga o de la Doma. Un diumenge de maig fa una 
festa amb ofici solemne en obsequi de la Verge del 
Roser i quan mor algun confrare fa celebrar una missa 
en sufragi de la seva ànima. Per a l’estipendi d’aquesta 
missa i la celebració de la festa, gasta cada any 76 rals, 
que s’obtenen de les almoines voluntàries dels devots 
i els confrares, els quals, a més, paguen anualment 6 
diners.

Granollers

Gremi de Ferrers, Serrallers i Llauners 
(o Confraria de Sant Antoni i Sant 
Eloi)
Erigit, amb reial consentiment del rei Felip II, pels 
consellers i jurats de la vila, els quals van confegir les 
ordinacions del gremi. Gasta aproximadament cada any 
65 rals i 11 diners d’ardits en cera per a enllumenar el 
Misteri durant la processó del Dijous Sant i en altres 
funcions d’església; i 8 rals i 8 diners que paga a 
l’escrivà i a l’algutzir el dia que es nomenen els prohoms 
del gremi. Aquests cabals s’obtenen dels drets de 
mestratge i dels 2 rals que anualment han de pagar al 
gremi cadascun dels seus membres i els artesans dels 
dits oficis que vénen a vendre els seus productes els 
dies de mercat i de fira.

Gremi de Sastres i Teixidors (o Con-
fraria de Santa Maria Magdalena)
Creat en virtut de l’esmentat reial consentiment pels 
llavors jurats i consellers, els quals també van establir 
les ordinacions del gremi. Gasta cada any 200 rals, si fa 
o no fa, que es recullen dels drets de mestratge, dels 
2 rals que anualment han de pagar els forasters que 
vénen a la vila a vendre roba nova o vella, i del lloguer 
de dues cases que posseeix el gremi. Aquests diners 
són per a pagar la festa que se celebra en l’església 
parroquial de Sant Esteve en obsequi de la santa i per a 
costejar la cera que crema en la dita església el Dijous 
Sant i els dies de Corpus, de sant Esteve i de sant Plàcid, 
i en altres festivitats.

Gremi de Sabaters i Assaonadors
(o Confraria de Sant Marc)
Erigit en virtut del citat reial consentiment pels jurats 
i consellers d’aquella època, els quals van confegir les 
ordinacions d’aquest gremi. Sol gastar anualment 64 



458

rals i 12 diners en la cera que il·lumina el Sant Misteri de 
l’Ecce Homo en la processó del Dijous Sant i la que crema 
en altres funcions d’església. Aquests diners es treuen 
dels drets de mestratge i del ral i mig que anualment 
paguen els confrares i els forasters que vénen a vendre 
manufactures dels dits oficis.

Gremi de Fusters (o Confraria de Sant 
Joan i Sant Josep)
Erigit, en virtut d’un reial decret del rei Felip III de l’any 
1599, pels antics consellers de la vila, els quals van 
aprovar les ordinacions del gremi. Gasta cada any en la 
cera que crema en l’església parroquial de Sant Esteve 
durant les festes dels dits sants i en altres funcions 
religioses 122 rals i 18 diners, aproximadament, que es 
recullen dels drets de mestratge i dels 2 rals que cada 
any paguen al gremi els confrares i els forasters que 
vénen a la vila a vendre objectes de fusta.

Gremi de Llauradors (o Confraria de 
Sant Isidre)
Erigit en virtut d’un decret del bisbe de Barcelona, amb 
ordinacions aprovades pels antics consellers de la vila. 
Gasta cada any 344 rals en la celebració de la festa del 

sant i en la cera que crema en la dita festa i en altres 
celebracions, i també la que il·lumina el Sant Misteri en 
la processó del Dijous Sant. També remunera la missa 
que se celebra en sufragi de l’ànima de cada confrare 
que mor i una missa setmanal en sufragi de les ànimes 
dels confrares i devots difunts. Aquestes despeses les 
obté de les almoines dels devots del sant i, si falten 
diners, els aporten voluntàriament els confrares.

Gremi de Paletes, Rajolers i Terrissers 
(o Confraria de Sant Pere)
Creat també amb autorització del bisbe de Barcelona. 
Té ordinacions que van ser conferides pels antics 
consellers. Gasta cada any 137 rals i 15 diners, més o 
menys, en la festa del seu sant patró, cost de la cera 
i altres despeses, diners que es recullen dels drets de 
mestratge i dels dos rals que paguen els confrares i els 
forasters que vénen a vendre olles i terrissa dins la vila, 
i també de les almoines que fan els devots.

Confraria de Nostra Senyora del Pilar
Integrada pels fadrins de la vila, amb ordinacions 
aprovades pels antics consellers el 1585, en virtut d’un 
reial privilegi del rei Felip II. Gasta anualment 274 
rals i 15 diners, aproximadament, en una festa que 
fa dins l’església parroquial l’últim dia de l’octava del 
Corpus i en la cera que crema en la dita festa i en altres 
festivitats. Aquesta quantitat s’obté dels 2 rals anuals 
que paga a la confraria cada fadrí i dels 5 diners amb 
què contribueix cada viudo que torna a casar-se, i també 
de les almoines que recullen els confrares pel treball de 
conduir a l’església parroquial i al cementiri els cadàvers 
dels fidels no adscrits a cap confraria.

Confraria de la Puríssima Sang
de Jesucrist
Fou erigida en virtut d’un decret de l’ordinari eclesiàstic 
i per tant té aprovades les seves ordinacions. Aquesta 
confraria és molt antiga i la integren individus devots. 
Anualment gasta al voltant de 175 rals en les funcions 
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religioses que se celebren en l’església parroquial de 
Sant Esteve tots els divendres de Quaresma, i en la cera 
que hi crema, a més d’altres celebracions la resta de 
l’any. Aquesta quantitat es recull de les almoines que 
voluntàriament ofereixen els fidels devots i el que falta 
és suplert pels prohoms de la vila. També s’encarrega 
aquesta confraria de la processó del Dijous Sant.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en la seva pròpia capella dins l’església parroquial. 
És molt antiga i per al seu govern té prohoms. Gasta 
cada any 470 rals d’ardits en dues festes solemnes a 
llaor de la Verge del Roser i en l’adquisició de la cera per 
a aquestes festes i altres festivitats. Aquesta quantitat 
prové de les almoines que generosament ofereixen els 
confrares i els devots.

Congregació de la Verge dels Dolors
Fundada en l’església parroquial. Té la seva priora i 
sagristanes que la governen. Gasta anualment 160 rals, 
que es recullen d’almoines i que s’apliquen a celebrar 
un ofici solemne i completes el divendres de la Setmana 
de Passió i una missa el quart diumenge de cada mes, 
a més de cobrir el cost de la cera i les remuneracions 
al clergat que assisteix a la processó del Diumenge de 
Rams, dedicada a la Verge del Dolors.

Congregació de Nostra Senyora de la 
Salut
Fundada en la referida església i constituïda pels nois de 
l’escola de primeres lletres. Gasta anualment de 30 a 40 
rals, que s’utilitzen per a celebrar un ofici i completes el 
segon diumenge de maig, en alabança de la Verge de la 
Salut. Els diners esmerçats es recullen d’almoines i si no 
n’hi ha prou, el rector supleix el que falta.

Confraria de barri de Nostra Senyora 
de l’Esperança
Té la seva capella sobre la porta del carrer de la Roca. 

El 18 de desembre s’hi celebra un ofici i completes en 
obsequi de la Verge Santíssima i per a aquesta funció 
s’esmercen 50 rals, que es recullen dels devots.

Confraria de barri de Sant Roc
Té la seva capella sobre la porta del carrer de Sant Roc. 
S’hi celebra el dia 16 d’agost un ofici i completes a llaor 
del sant i en aquesta funció es gasten 40 rals, recollits 
de les almoines dels seus devots.

Confraria de barri de Santa Anna
Té la seva capella amb la imatge de la santa sobre la 
porta del carrer de Caldes. Es canten en la dita capella 
un ofici i completes el dia 26 de juliol, i en aquesta funció 
es gasten 40 rals, que es recullen d’almoines.

Confraria de barri de Sant Cosme i 
Sant Damià
Té la seva capella amb les imatges dels dos sants sobre 
la porta del carrer de Corró. Cada any gasta 40 rals 
d’ardits en la celebració de l’ofici i completes que es 
canten en la dita capella el 27 de setembre en honor 
dels Sants Metges. Els diners es recullen d’almoines.

Confraria de barri de Santa Elisabet
Té la seva capella amb les imatges de la Verge Santíssima 
i de santa Elisabet (o Isabel) sobre la porta del carrer 
de Santa Elisabet. Gasta cada any aproximadament 
40 rals, que es recullen d’almoines i serveixen per a 
celebrar un ofici i completes en obsequi de la reina santa 
el dia 4 de juliol.

Confraria de barri de Sant Cristòfol
Té la seva capella sobre la porta del carrer de Barcelona. 
Gasta cada any al voltant de 40 rals, que s’obtenen 
d’almoines i s’apliquen a la celebració d’un ofici i 
completes en alabança del sant el dia 10 de juliol.
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de Santa Caterina Màrtir, de l’orde de Predicadors, de 
Barcelona. Cada confrare contribueix voluntàriament 
amb mig ral a l’any. Aquesta arreplega serveix per a 
celebrar dotze aniversaris, un cada mes, a benefici dels 
dits confrares, i per a pagar la cera que es gasta en la 
festivitat de Nostra Senyora del Roser, i si sobra alguna 
quantitat, s’aplica a l’obra de l’església i a la compra de 
cera i altres coses convenients a la decència del culte 
diví, puix que l’esmentada església no gaudeix de cap 
renda fixa.

Confraria de Santa Quitèria
Instituïda en l’església de Sant Julià amb el consentiment 
i beneplàcit del bisbe de la diòcesi. Cada confrare 
aporta voluntàriament mig ral. Amb els diners recollits 
se celebren dotze aniversaris, un cada mes, a benefici 
dels dits confrares, i es compra la cera que es gasta 
en la festivitat de Santa Quitèria, i si sobren alguns 
rals, es destinen a les necessitats de culte de l’església 
parroquial.

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Palaudàries
Erigida en l’església parroquial de Sant Esteve de 
Palaudàries. Cada confrare paga voluntàriament a l’any 
mig ral. Aquestes aportacions i les almoines recollides 
serveixen per a sufragar les despeses de la festa que es 
fa en la dita església a llaor de la Verge, les d’una missa 
que se celebra cada mes en l’altar del Roser, i les d’un 
aniversari que es canta en sufragi de l’ànima de cada 
confrare que mor. En total es gasten anualment uns 70 
rals i no sobra res.

Confraria de Sant Valerià,
de Palaudàries
Fundada en la seva pròpia capella o altar de la mateixa 
església de Sant Esteve de Palaudàries. Cada confrare 
paga voluntàriament mig ral a l’any i aquests diners 
juntament amb les almoines que es recullen, serveixen 
per a costejar una festa que cada any es fa en honor del 

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Palou
Erigida en l’església parroquial de Sant Julià de Palou. 
En el llibre d’aquesta confraria, des de l’any 1706 al 
1770, hi ha algunes anotacions del pare prior del 
convent de Dominics de la ciutat de Barcelona, relatives 
a les indulgències i gràcies concedides pels summes 
pontífexs als confrares de Nostra Senyora del Roser. 
Aquesta confraria fa dues festes a l’any en obsequi 
de la Verge i també se celebren alguns aniversaris 
en sufragi de les ànimes dels confrares difunts. En 
aquestes funcions es gasten anualment uns 60 rals, que 
s’obtenen de les almoines que es recullen i dels 6 diners 
que voluntàriament paguen cada any els confrares, a 
més del mig ral que es cobra per entrar a la confraria.

Gualba

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Establerta en l’església parroquial de Sant Vicenç de 
Gualba des de temps immemorial. Fa una festa cada 
any dedicada a la Verge del Roser, i celebra processons 
aquell dia i els primers diumenges de mes. En 
aquestes funcions es gasten 120 rals, que es paguen 
de les almoines i dels 6 diners que cada confrare dóna 
anualment a la confraria.

Llagosta, la

Municipi inexistent el 1771.

Lliçà d’Amunt

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Julià abans de 
l’any 1621 i aprovada per diferents priors del convent 
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sant i un aniversari que se celebra en sufragi de l’ànima 
de cada confrare difunt. Tot això suposa uns 100 rals i 
normalment no sobra res.

Lliçà de Vall

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en l’església parroquial de Sant Cristòfol, amb 
autorització de l’ordinari eclesiàstic. Fa una festa cada 
any en obsequi de la Verge del Roser, i per a aquesta 
festa i la celebració d’alguns aniversaris i misses, gasta 
la confraria 40 rals, que es recullen d’almoines.

Confraria de Sant Llop
Erigida en la mateixa església parroquial, amb 
autorització de l’ordinari eclesiàstic. També fa una festa 
cada any dedicada al sant, per a la qual i la celebració 
d’algunes misses i aniversaris gasta anualment 50 rals, 
que es recullen d’almoines.

Llinars del Vallès

Confraries de Nostra Senyora
del Roser
Fundades en les esglésies parroquials de Santa Maria 
de Llinars, Sant Andreu del Far, Sant Esteve del Coll, 
Sant Joan Sanata i Sant Sadurní de Collsabadell. Un 
cop a l’any, en cadascuna d’aquestes esglésies, es fa 
una festa amb ofici solemne en honor de la Verge del 
Roser, amb una despesa de 40 rals, que es recullen de 
les almoines que voluntàriament ofereixen els veïns de 
cada parròquia.

Martorelles

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Matadepera

No hi havia cap confraria l’any 1771. 

Mollet del Vallès

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Vicenç, per 
concessió del pare general de l’orde de Predicadors 
i aprovació de l’ordinari eclesiàstic del bisbat de 
Barcelona. Aquesta confraria costeja una festa en la 
diada de la Verge del Roser, en la qual es canten un 
ofici solemne i vespres. Per aquest concepte es gasten 
cada any 40 rals, que s’aconsegueixen de les almoines 
que es recullen. En la dita església, es fan unes altres 
dues festes, una a llaor del sant titular del poble, sant 
Vicenç, i una altra per a celebrar el Corpus Christi. En 
elles es gasten 60 rals, que s’obtenen d’un recàrrec en 
els impostos locals.

Montcada i Reixac

Confraries de la Verge Santíssima del 
Roser
Fundades en les esglésies parroquials de Santa Engràcia 
de Montcada i de Sant Pere de Reixac. En ambdues 
esglésies es fa una funció en obsequi de Nostra Senyora 
del Roser. En cadascuna d’aquestes festes i en la cera 
que crema, es gasten uns 16 rals, que es paguen del 
mig ral que donen d’entrada els confrares i els 6 diners 
anuals que aporta cada associat, a més d’altres almoines 
dels fidels devots.

Montmeló

No hi havia cap confraria l’any 1771.
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Montornès del Vallès

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada a l’església parroquial de Sant Sadurní. Cada 
confrare que s’allista paga d’entrada mig ral, i després un 
ral cada any. La confraria fa una festa anual en obsequi 
de la Verge del Roser, en la qual els administradors 
gasten 84 rals, en estipendis als clergues i en la cera 
que il·lumina l’altar. Aquests diners es recullen de les 
dites anualitats, entrades i almoines.

Montseny

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida des de molt antic en l’església parroquial de Sant 
Agustí. Aquesta confraria fa una festa cada any dedicada 
a la Verge del Roser, i fa celebrar un aniversari per cada 
confrare que mor. La despesa d’aquestes funcions, 
juntament amb el cost de la cera, puja uns 150 rals, que 
són obtinguts de les aportacions que fan els obrers de 
la dita església, de les almoines que aplega la confraria 
i dels 6 diners anuals que paga cada confrare, a més 
del mig ral d’entrada que es cobra per formar part de la 
confraria.

Palau-Solità i Plegamans

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Palau-solità
Fundada en l’església parroquial de Santa Maria de Palau-
solità. És agregada al convent de Dominics de Barcelona. 
Cada confrare paga una quota de mig ral a l’any, que és 
recaptada pels administradors de la confraria. Es fa una 
festa anual dedicada a la Verge i una processó el primer 
diumenge de cada mes. També es fa un aniversari per 
cada confrare que mor. Aquestes funcions costen 40 rals 
aproximadament, que s’apleguen de les dites anualitats 
i d’almoines.

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Plegamans
Erigida en l’església parroquial de Sant Genís de 
Plegamans. És agregada igualment al convent de 
Dominics de Barcelona. Els confrares paguen mig ral a 
l’any, que recullen els administradors de la confraria. Es 
fa una festa anual dedicada a la Verge i una processó els 
primers diumenges de mes. També es fa un aniversari 
per cada confrare difunt. Aquestes funcions costen uns 
40 rals, que s’obtenen de les aportacions dels confrares 
i de les almoines dels devots.

Parets del Vallès

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en l’església parroquial de Sant Esteve i unida 
a la Confraria de Nostra Senyora del Roser del convent 
de Santa Caterina, de l’orde de Predicadors, per tal 
d’aconseguir algunes indulgències. Cada any fa la festa 
del Santíssim Rosari en la capella pròpia, on se celebra 
un ofici dedicat a la Verge. En aquesta festa es gasten 

Imatge de Nostra Senyora del Roser, sortint de l’església 
de Sant Genís de Plegamans el 3 d’abril de 2016 (foto 
de l’autor).
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60 rals, que es recullen de les almoines que fan els 
confrares i els devots.

Polinyà

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada a l’església parroquial de Sant Salvador, amb 
autorització pontifícia, en virtut d’una butlla apostòlica. 
Les funcions que fa aquesta confraria consisteixen en 
una festa en obsequi de la Verge un diumenge de maig; 
processó i rosari cada primer diumenge de mes; i una 
missa en sufragi de les ànimes dels confrares difunts 
durant les festivitats de Maria Santíssima. Totes les 
despeses d’aquestes funcions pugen a 60 rals, que 
s’obtenen d’almoines.

Rellinars

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Ripollet

Confraria de la Minerva
Erigida en l’església parroquial de Sant Esteve. Fou 
instituïda mitjançant butlla de Sa Santedat. Fa funcions 
d’església els primers diumenges de mes. Per a subvenir 
les quals i pagar també la cera, les tovalles i l’oli de les 
llànties, es destinen uns 500 rals, que s’obtenen de les 
almoines voluntàries que fan els confrares i devots.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida igualment en l’església parroquial. Fou instaurada 
pel pare prior del convent de Predicadors de Barcelona. 
Promou funcions religioses els primers diumenges de 
mes. Per a sufragar les quals i pagar també la cera i altres 
elements de culte, es destinen aproximadament 500 
rals, que s’obtenen de les almoines que voluntàriament 
fan els confrares i devots.

Roca del Vallès, la

Confraries de Nostra Senyora
del Roser
En l’església parroquial de Sant Sadurní de la Roca i 
en les altres tres esglésies parroquials del terme hi ha 
una confraria sota el títol de Nostra Senyora del Roser. 
Hi ha un llibre amb algunes anotacions del pare prior 
dels Dominics de la ciutat de Barcelona que indiquen 
les indulgències concedides pels summes pontífexs 
als confrares del Roser. En cadascuna de les dites 
esglésies se celebren dos oficis i alguns aniversaris, que 
juntament amb la cera importen 50 rals cada any, els 
quals es paguen de les almoines i dels 6 diners que 
donen anualment els confrares.

Rubí

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Sabadell

Congregació de la Verge Santíssima 
dels Dolors
Erigida en la seva capella dins l’església parroquial de 
Sant Feliu. Fou fundada el 14 de maig de 1694 per 
concessió del pare ministre provincial dels Religiosos 
Servites. No té altres recursos que els de les almoines 
que recull. Fa cada any la seva festa amb vespres, 
completes i ofici, que se celebren en la mateixa església 
en obsequi de la Verge Santa; i la processó del Diumenge 
de Rams.

Gremi dels Traginers (o Confraria de 
Sant Antoni de Pàdua)
Erigit sota la protecció de sant Antoni de Pàdua. Fou 
fundat pels traginers el 13 de juny de 1645, amb decret 
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del visitador eclesiàstic i nomenament de protector a 
Francesc Duran. Cada any, en el dia del sant, costeja 
aquest gremi la celebració de vespres, completes, ofici 
i prèdica, que se celebren en l’església parroquial, amb 
música i processó. També costeja la cera per a les dites 
funcions, l’oli de la llàntia i altres coses necessàries. En 
tot això gasta, any més any menys, 250 rals d’ardits, 
que es recullen d’almoines i d’un ral que paga anualment 
cada confrare.

Gremi dels Teixidors de Llana
(o Confraria dels Sants Pau i Sever)
Erigit sota la invocació dels sants Pau i Sever. Té 
aprovades les seves ordinacions pel capità general i la 
Reial Audiència de Catalunya, amb data del 30 de juliol 
de 1766. Cada any costeja la celebració de dos oficis 
en obsequi dels sants Pau i Sever, en el seu respectiu 
dia, amb processó el d’aquest darrer. També costeja la 
cera, l’oli per a la llàntia, tovalles de l’altar i tot el que és 
necessari dins l’església parroquial. Gasta cada any 260 
rals, que es recullen dels drets de mestratge, anualitats 
dels confrares i almoines dels devots.

Gremi de Fusters i Paletes (o Confraria 
de Sant Josep i Santa Eulàlia)
Erigit sota el patronatge de sant Josep i santa Eulàlia. 
Fou instituït pels fusters i els paletes, amb estatuts i 
ordinacions autoritzats i decretats, el 25 de novembre 
de 1760, per l’alcalde de la vila i el corregidor de Mataró. 
Cada any aquest gremi costeja la festa que se celebra 
en l’església parroquial en honor de sant Josep, amb una  
processó i tres misses. També paga la cera, oli, tovalles 
i altres coses necessàries. En total gasta uns 180 rals, 
que s’obtenen dels drets de mestratge, les cotitzacions 
dels confrares i les almoines dels devots.

Gremi dels Mossos (o Confraria de 
Sant Joan i els Sants Innocents)
Aquest gremi costeja les festes que es fan en l’església 
parroquial els dies de sant Joan i dels Sants Innocents, 

els seus patrons, i també paga la cera, les tovalles i 
altres elements necessaris, i dues torxes de cera blanca 
per a il·luminar el Santíssim Sagrament quan es porta 
de viàtic als malalts. Per tot això gasta a l’any 300 rals, 
que es recullen d’almoines i de la quota d’entrada, i 
també del lloguer d’un petit hort propietat del gremi.

Gremi de Sastres i Corders (o Confraria 
de Santa Llúcia)
Erigit sota la protecció de santa Llúcia, té els seus 
estatuts i ordinacions aprovats pel capità general i la 
Reial Audiència de Catalunya el 22 de maig de 1765. 
Costeja la celebració d’un ofici amb la seva processó, 
vespres i completes, que es canten en l’església 
parroquial en obsequi de la santa el dia de la seva festa. 
També costeja la cera, l’oli i altres coses necessàries. En 
tot això gasta uns 150 rals a l’any, que es recullen dels 
drets de mestratge, anualitats dels confrares i almoines 
dels devots.

Gremi de Paraires i Abaixadors (o 
Confraria de Sant Roc i Sant Sebastià)
Aquesta agrupació formada sota la invocació de sant 
Roc i sant Sebastià fou declarada confraria pel bisbe de 
Barcelona el 3 de gener de 1583 i posteriorment, el 18 de 
setembre de 1732, el capità general i la Reial Audiència 
de Catalunya li conferiren ordinacions de gremi. Costeja 
les festivitats que se celebren en l’església parroquial 
les diades dels sants patrons, així com la cera, l’oli, les 
tovalles i altres elements necessaris. En total gasta uns 
150 rals cada any, que obté dels drets de mestratge, 
de les anualitats dels confrares i de les almoines que es 
recullen dels devots.

Gremi de Llauradors (o Confraria de 
Sant Isidre)
Erigit sota la protecció de sant Isidre. Fa celebrar cada 
any dos oficis en l’església parroquial, un per la festa de 
sant Isidre, amb vespres, completes i processó, i l’altre 
per la de sant Pere Màrtir. Per a aquestes funcions i la 
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despesa de la cera, oli, tovalles i altres coses necessàries, 
s’esmercen 140 rals, que s’obtenen de les almoines de 
blat que cada llaurador dóna voluntàriament i d’altres 
donacions.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Instituïda amb autorització del prior i vicari general de 
l’orde de Predicadors el 25 de febrer de 1588. Costeja les 
festes del Roser, amb les seves processons, els mesos 
de maig i octubre, la festa de sant Francesc d’Assís i 
quatre aniversaris generals. Per a les dites funcions i 
la despesa de la cera, tovalles, oli i altres coses, gasta 
cada any uns 450 rals, procedents de les almoines que 
es recullen dels confrares i devots.

Confraria de Nostra Senyora
del Carme
Fundada amb autorització de l’ordinari eclesiàstic del 
bisbat de Barcelona el 9 de maig de 1710, amb butlles 
pontifícies. Aquesta confraria fa celebrar un ofici amb 
vespres, completes i processó el dia de Nostra Senyora 
del Carme, i un aniversari general en sufragi de les 
ànimes dels confrares difunts. Per a aquestes funcions i 
per a la cera, tovalles, oli i altres coses que es necessiten, 
gasta cada any 160 rals, que es recullen d’almoines dels 
confrares.

Confraria del Dolcíssim Nom de Jesús 
i Puríssima Sang de Jesucrist
Fundada en la seva pròpia capella dins l’església 
parroquial de Sant Feliu, amb autorització del summe 
pontífex, en virtut d’una butlla apostòlica del 26 de 
novembre de 1586, executada pel bisbe de Barcelona, 
el qual el 5 de juliol de 1610 aprovà les ordinacions 
de la confraria. El dia primer de gener de cada any, la 
confraria fa la festa principal amb música i sermó, i 
l’endemà se celebra un ofici general per als confrares 
difunts. Tots els diumenges de l’any es diu una missa 
resada en la capella i l’altar propi de la confraria, i els 
segons diumenges de mes es fa, a més, una processó. 

A les festes de la Santa Creu dels mesos de maig i 
de setembre es canta un ofici. Tots els divendres de 
Quaresma, amb el Santíssim Sagrament present, es 
canten completes solemnes i hi ha sermó en la capella. 
Tots els diumenges de Quaresma, després de les 
vespres, es canta el miserere amb tota la clerecia i el 
Dijous Sant es col·loca el monument en la dita capella 
i al capvespre es fa una processó general en la qual 
desfilen cinc misteris propietat de la confraria, la qual 
en costeja l’enllumenat. La dita capella del Sant Crist és 
reservada al Santíssim Sagrament de l’Altar i hi poden 
combregar els fidels cristians. El valor de la cera que 
es gasta anualment durant les esmentades funcions és 
d’uns 300 rals, que són pagats per la confraria, la qual 
per a les dites festes i per a l’oli de la llàntia contínuament 
encesa en la dita capella gasta 250 rals. També costeja 
la confraria dues atxes de cera blanca que il·luminen 
el Santíssim quan és portat en viàtic als feligresos 
malalts. Per a sufragar les dites despeses s’utilitzen les 
almoines que voluntàriament ofereixen els devots i els 
confrares, i si aquestes no són suficients, s’aplica una 
petita exacció, que feia molts anys va concedir de fer-la 
el bisbe de Barcelona.

Santa Eulàlia de Ronçana

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Establerta en l’església parroquial de Santa Eulàlia. 
Fou constituïda el 8 de maig de 1583 amb autorització 
del pare general de l’orde de Predicadors, i posterior 
aprovació de l’ordinari de Barcelona. Aquesta confraria 
costeja cada any una festa solemne en obsequi de la 
Verge Santíssima del Roser i un aniversari cada primer 
dissabte de mes per als confrares difunts. El primer 
diumenge de mes es fa una processó i es resa el rosari. 
Per a les dites funcions gasta cada any 60 rals, que 
s’obtenen de les almoines que voluntàriament fan els 
confrares i els devots.
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Santa Maria de Martorelles

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en l’església parroquial de Santa Maria per 
concessió del pare general de l’orde de Predicadors i 
aprovació de l’ordinari eclesiàstic del bisbat de Barcelona. 
Fa una festa anual amb ofici solemne i vespres en 
obsequi de Maria Santíssima. Per a aquesta funció i el 
cost de la cera, gasta cada any 40 rals, que s’obtenen de 
les almoines voluntàries que fan els confrares i devots.

Santa Maria de Palautordera

Confraria de la Minerva
Erigida a l’església parroquial de Santa Maria. No 
havent-hi a l’arxiu parroquial butlla pontifícia o privilegi 
reial que l’autoritzi se suposa que va ser promoguda pels 
rectors a fi de propagar el culte diví. Tanmateix, hi ha un 
llibre gran en què són anotats els noms i cognoms dels 
confrares de la Minerva, essent el primer en Francesc de 
Montcada, comte d’Osona i vescomte de Cabrera i Bas, 
senyor baronial de la vila. Les funcions religioses que 
fa la confraria són vint-i-una cada any, corresponents 
als tercers diumenges de mes i festivitat del Corpus i el 
seu octavari. A més dels oficis divins s’hi fan processons 
i s’encenen llumeneres. Tot això és costejat amb les 
almoines que fan els confrares i devots, les quals són 
recollides pels administradors. S’hi gasta en conjunt 
aproximadament 150 rals.

Confraria de la Verge del Roser
També fundada en la dita església. Les funcions que 
fa aquesta confraria consisteixen en una processó el 
primer diumenge de cada mes, en la qual concorren 
els seus confrares i devots, i dues festes, una el segon 
diumenge de maig i una altra el primer diumenge 
d’octubre, essent més gran o més petit el seu lluïment 
segons les almoines recollides pels seus administradors. 
En aquestes funcions la confraria gasta 100 rals d’ardits 
aproximadament, provinents de les dites almoines.

Sant Antoni de Vilamajor

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Santa Perpètua de Mogoda

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Santa Perpètua per 
concessió del pare general de l’orde de Predicadors i 
aprovació de l’ordinari eclesiàstic del bisbat de Barcelona. 
Fa una festa anual amb ofici solemne i vespres en 
obsequi de la Verge Santíssima. Per a aquesta funció i 
el cost de la cera, gasta cada any 40 rals, que es treuen 
de les almoines que voluntàriament fan els confrares 
i devots. En la festa de la titular de l’església, santa 
Perpètua, i en el dia del Corpus, s’esmercen 60 rals, que 
s’obtenen d’un recàrrec sobre els impostos locals. 

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Santiga
Fundada en l’església parroquial de Santa Maria 
Santiga, amb autorització del pare provincial de l’orde 
de Predicadors. El tercer diumenge d’octubre s’hi 
celebra un ofici en obsequi de la Verge i durant l’any 
es canten cinc aniversaris en sufragi de les ànimes dels 
confrares difunts. El cost d’aquestes funcions d’església 
és de 60 a 70 rals, que es recullen de les almoines que 
voluntàriament ofereixen els confrares i devots. 

Sant Celoni

Confraria del Santíssim Sagrament
Erigida en l’església parroquial de Sant Martí, va ser 
fundada l’any 1700 per iniciativa del rector, el qual va 
nomenar quatre administradors. El nombre d’ells encara 
subsisteix i s’encarreguen d’endreçar i compondre l’altar 
els tercers diumenges de mes i l’últim dia de l’octava 
del Corpus; acompanyar el Santíssim en les processons; 
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distribuir a cada confrare que hi assisteix un ciri per a 
il·luminar sa Divina Majestat; i acompanyar-lo en tots 
els viàtics generals amb dues atxes de cera blanca. En 
la cera que crema durant les dites funcions, gasta la 
confraria cada any 250 rals més o menys, que abans 
es pagaven del mig ral amb què contribuïa anualment 
cada confrare i d’uns recàrrecs sobre propis i arbitris 
que en endavant no s’aplicaran, ja que han estat 
prohibits. Aquesta confraria no té ordinacions. Els seus 
administradors són vitalicis i quan mor algun d’ells, es 
nomena un altre en el seu lloc, amb l’assistència i el 
consentiment del rector.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
També fundada en la dita església. Cada primer diumenge 
de mes es fa una processó al voltant de l’església, i per 
tota la vila la primera domínica de maig i d’octubre. A 
cada confrare que assisteix a les processons se li entrega 
una espelma i la despesa d’aquesta cera, la de la festa 
de sant Domènec, la de les torxes que cremen quan mor 
algun confrare, i la d’alguns aniversaris que se celebren, 
importa de 300 a 400 rals, els quals es paguen del mig 
ral a l’any que aporta cada confrare i de les almoines 
que es recullen. Aquesta confraria no té ordinacions.

Confraria de Sant Isidre
Erigida en la mateixa església, igual que les dues 
anteriors. Aquesta confraria no té tampoc ordinacions. 
Fa dues festes a l’any, una el dia del sant i una altra la 
diada de Santa Llúcia. La despesa és la de la cera i la 
de dues torxes grans que il·luminen les processons, en 
total uns 120 rals anuals, que es paguen del mig ral que 
dóna cada confrare, de les almoines que es recullen i de 
15 rals que té de renda.

Confraria de la Puríssima Sang de 
Jesucrist
Fundada amb l’autoritat dels assessors dels marquesos 
d’Aitona i vescomtes de Cabrera i Bas, senyors 
jurisdiccionals de la vila, els quals van autoritzar i 
decretar diversos capítols d’ordinacions de la confraria 
els dies 7 de juny de 1670, 27 de febrer de 1734 i 23 de 

novembre de 1743. No té rendes. Fa dues festes a l’any, 
el dia 3 de maig i per la Creu de Setembre, el cost de les 
quals i el de la cera que es gasta per a il·luminar el Sant 
Crist i la imatge de Nostra Senyora dels Dolors el Dijous 
Sant, és de 250 rals aproximadament, que s’obtenen 
de les almoines que es recullen, dels 18 diners que 
aporta anualment cada confrare i del que paguen a la 
confraria els individus que volen exercir públicament 
dins la vila els oficis de sastre, sabater, forner i altres 
consignats en les ordinacions: si són forasters, paguen 
40 rals, i si són de la vila, 20 rals i mig; també abonen 
10 rals els fills dels confrares, però tan sols una vegada. 
Si sobren alguns diners, s’apliquen a la celebració 
d’aniversaris per als confrares difunts. La confraria no 
concedeix títols de mestratge en els referits treballs. Hi 
ha quatre administradors, que es renoven dos cada any. 
Assisteixen amb dues torxes quan es porta el viàtic a 
algun confrare malalt i, si aquest mor, encenen quatre 
torxes davant el cadàver durant les exèquies, i aquesta 
cera també la costeja la confraria.

Confraria de Nostra Senyora
del Carme
Fou fundada en l’església parroquial per Pere Miquel 
Bosch, ciutadà honrat de Barcelona, i en va decretar la 
fundació l’ordinari eclesiàstic el 4 de juliol de 1704. En el 
decret corresponent van ser autoritzades les ordinacions 
que té la confraria per al seu bon govern. Gràcies a un 
llegat del dit fundador, gaudeix de 110 rals de renda 
anual, els quals, juntament amb el mig ral que paga 
cada confrare i les almoines, cobreixen el cost de la 
cera, el de la processó que es fa cada segon diumenge 
de mes i el de la festa de Nostra Senyora del Carme, que 
tot plegat suma 300 rals aproximadament.

Confraria de Sant Miquel Arcàngel i 
Sant Antoni Abat
Aquesta confraria fou aprovada pel duc de Medinaceli, 
marquès de Cogolludo i vescomte de Cabrera i Bas, 
senyor jurisdiccional de la vila, per decret de 8 de febrer 
de 1755, amb el qual quedaven també aprovades les 
ordinacions de la confraria. No té cap renda. Fa una 
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festa solemne i processó la diada de cada advocació i 
una altra el dia de Sant Emeteri, les relíquies del qual 
es veneren en l’altar de la confraria. En aquest altar se 
celebra cada any un aniversari per als confrares difunts. 
Per a aquestes funcions i la cera que s’hi gasta, es 
destinen de 200 a 300 rals, que es recullen d’almoines 
i de les entrades que paguen els qui volen tenir a la 
vila botigues de soguer, ferrer i altres consignades en 
les ordinacions: els forasters paguen 40 rals i els fills 
de la vila 20. La confraria té dos administradors que la 
cuiden, porten dues torxes quan combrega amb el viàtic 
algun confrare malalt i, si aquest mor, cremen quatre 
torxes vora el seu cadàver, durant les exèquies.

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, de Vilardell
Erigida en l’església parroquial de Sant Llorenç de 
Vilardell. A petició dels habitants de Vilardell, va ser 
fundada el 17 de juny de 1646 per un comissionat del 
provisor del bisbat de Barcelona. No té rendes. Amb el 
mig ral que paga anualment cada confrare i les almoines 
que es recullen, cada any es fa una festa dedicada a la 
Verge i un aniversari l’endemà. S’hi esmercen de 60 a 
70 rals.

Confraria de Sant Llorenç, de Vilardell
Instituïda en l’església parroquial de Sant Llorenç de 
Vilardell. És dedicada al patró del poble i va ser fundada 
el 24 de juliol de 1673 en virtut d’una butlla pontifícia 
del papa Climent X. No té ordinacions ni rendes. Els 
confrares paguen mig ral cada any. La recaptació i les 
almoines que es recullen serveixen per a celebrar una 
festa en obsequi del sant en la seva diada, i un aniversari 
l’endemà, en sufragi de les ànimes dels confrares 
difunts. En aquestes funcions es gasten de 60 a 70 rals.

Confraria de Nostra Senyora
del Roser, d’Olzinelles
Erigida en l’església parroquial de Sant Esteve d’Olzinelles. 
Va ser fundada, a petició dels habitants d’Olzinelles, per 
un comissari general de l’orde de Predicadors i va ser 

aprovada pel summe pontífex Innocenci XI, mitjançant 
la seva butlla pontifícia de 15 de juny de 1679. No té 
ordinacions. Cada any es fa una festa a llaor de la Verge 
i una processó els primers diumenges de mes. El cost 
d’aquestes funcions és d’aproximadament 100 rals, 
que s’obtenen de les almoines i del mig ral que cada 
confrare dóna anualment a la confraria. Curiosament, 
en uns goigs de la parròquia de Sant Esteve d’Olzinelles 
de l’any 1743, s’indiquen les indulgències que guanyen 
els confrares i les confraresses de Nostra Senyora del 
Roser.

Sant Cugat del Vallès

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Goigs de l’any 1743 de la parròquia de Sant Esteve 
d’Olzinelles (col·lecció de Sebastià Codina).
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Sant Esteve de Palautordera

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en el seu propi altar de l’església parroquial 
de Sant Esteve. Fa dues festes a l’any en alabança 
de la Verge del Roser, amb solemnes oficis, vespres i 
processons, i en aquestes assisteixen els confrares 
i altres devots amb torxes i espelmes. En aquestes 
festes es gasten cada any uns 100 rals, que es recullen 
d’almoines, puix la confraria no té cap renda.

Confraria de Sant Roc
Fundada en l’altar dedicat al sant dins la mateixa 
església parroquial. Fou aprovada pel summe pontífex 
Pau IV, amb butlla apostòlica que es guarda a l’arxiu 
parroquial. Fa una festa cada any en obsequi del sant en 
la seva diada, amb ofici solemne, vespres i processó, a 
la qual assisteixen els confrares amb espelmes i torxes. 
Es gasten 70 rals, que també es recullen d’almoines.

Sant Feliu de Codines

Germandat del Sant Crist de la Salut
Erigida en l’església parroquial de Sant Feliu. Cada 
any fa una festa, amb una despesa de 20 rals, que es 
cobreix amb almoines.

Confraria de Sant Saturi
Fundada igualment en l’església parroquial, amb 
aprovació de l’ordinari eclesiàstic. Costeja cada any la 
festa del sant, en la qual gasta uns 20 rals, obtinguts 
del ral que dóna anualment cada confrare.

Confraria de Sant Antoni Abat
Establerta en l’església parroquial de Sant Feliu, amb 
aprovació de l’ordinari eclesiàstic. Celebra cada any 
la festa de Sant Antoni Abat, amb una despesa de 20 
rals, que la cobreixen els confrares amb un ral de quota 
anual.

Confraria de Sant Miquel
Radicada en l’església parroquial. Costeja una festa 
dedicada a l’arcàngel, en la qual gasta 20 rals, recollits 
de les quotes anuals d’un ral que paguen els confrares.

Confraria de Sant Jaume
Erigida també en l’església parroquial. Organitza una 
festa dedicada a l’apòstol, en la qual esmerça 20 rals, 
procedents del ral anual que aporten els confrares.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en l’església de Sant Feliu mitjançant lletres 
del pare general de l’orde de Predicadors emeses l’any 
1594, que la uneixen al convent dels Dominics de 
Barcelona. Fa funcions d’església els primers diumenges 
de mes, per les quals i per la cera gasta cada any 100 
rals, que s’obtenen del ral que anualment paguen els 
confrares.

Sant Fost de Campsentelles

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Fost per concessió 
del pare general de l’orde de Predicadors i aprovació 
de l’ordinari eclesiàstic del bisbat de Barcelona. Fa una 
festa anual amb ofici solemne i vespres en honor de 
la Verge Santíssima. Per a aquesta funció i el cost de 
la cera, gasta cada any 40 rals, que es treuen de les 
almoines que fan els confrares i devots.

Sant Llorenç Savall

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Sant Pere de Vilamajor

No hi havia cap confraria l’any 1771.
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Sant Quirze del Vallès

Municipi inexistent el 1771.

Sentmenat

Confraria de la Minerva
Erigida a l’església parroquial de Sant Menna, per 
concessió pontifícia. Cada any celebra la seva festa 
d’església, en la qual gasta uns 60 rals, que es recullen 
de les almoines que fan els confrares i devots.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida a l’església parroquial per concessió del pare prior 
del convent de Predicadors de la ciutat de Barcelona. 
Cada any celebra la seva festa d’església, en la qual 
gasta uns 60 rals, que es recullen de les almoines que 
fan els confrares i devots.

Tagamanent

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Terrassa

Congregació de Nostra Senyora dels 
Dolors
Instituïda en l’església parroquial i col·legiata del Sant 
Esperit, amb indult del pare general dels Servites i 
aprovació de l’ordinari eclesiàstic de Barcelona. Gasta 
cada any 210 rals d’ardits, aproximadament, en la 
celebració dels oficis divins i altres funcions religioses, 
inclosos el valor de la cera i altres dispendis. S’obtenen 
de les almoines voluntàries que es recullen dels 
congregants i altres devots.

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Fundada en la dita església, amb indult del pare 
general de l’orde de Predicadors i aprovació d’aquest 
mateix ordinari eclesiàstic. Gasta cada any 550 rals, 
aproximadament, dels quals 320 en funcions d’oficis, 
vespres, completes i processons que fa la comunitat de 
prior i preveres del Sant Esperit, en obsequi de la Verge; 
i els restants per a cera i altres despeses. Tot això es 
paga amb les almoines voluntàries dels confrares i 
devots.

Confraria del Santíssim Nom de Jesús 
i Puríssima Sang de Jesucrist
Fundada en la mateixa església del Sant Esperit, amb 
autorització de l’ordinari eclesiàstic de Barcelona. Gasta 
cada any 1100 rals, més o menys, dels quals 140 els 
dóna a la comunitat de preveres per als oficis divins i 
altres funcions d’església; i la resta per a cera i altres 
despeses, i també per a l’oli de la llàntia permanentment 
encesa davant el Santíssim Sagrament. Aquests diners 
es recullen de les almoines que fan els confrares i altres 
devots.

Imatge del Sant Crist, en la processó del 
Divendres Sant de 2016 a Terrassa (foto 
de l’autor)
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Confraria de Nostra Senyora
del Carme
Fundada en la dita església, amb indult pontifici i apro-
vació de l’ordinari eclesiàstic de Barcelona. 

Gasta cada any 450 rals, en oficis divins, processons, 
vespres, completes i altres funcions que són celebrades 
per la comunitat de preveres, a més de la cera i altres 
despeses. Tot això es paga amb les almoines voluntàries 
que fan els confrares i altres devots.

Confraria de les Ànimes del Purgatori
Establerta igualment en l’església del Sant Esperit, amb 
indult pontifici i aprovació de l’ordinari eclesiàstic. Gasta 
cada any 500 rals en oficis divins, novenari, vespres, 
sermons, cera i altres despeses. Els diners aquests pro-
venen de les almoines voluntàries que fan els confrares 
i altres devots.

Confraria de Sant Lluc
Instituïda en la mateixa col·legiata, amb aprovació i de-
cret de l’ordinari de Barcelona. Anualment gasta 160 
rals, import de diferents oficis divins i funcions que ce-
lebra la dita comunitat de preveres, de la cera i d’altres 
despeses. Els confrares paguen un ral cada any i el que 
falta s’obté de les almoines dels mateixos confrares i 
d’altres devots.

Confraria de Sant Francesc
Alçada en la mateixa església, amb aprovació i decret de 
l’ordinari eclesiàstic de Barcelona. Gasta cada any 160 
rals en oficis divins i funcions celebrades pels preveres 
comunitaris, en cera i en altres coses necessàries. Els 
confrares aporten un ral cada any i el que falta prové de 
les almoines dels confrares i altres devots.

Confraria de Sant Cristòfol
Erigida amb aprovació de l’ordinari. També té caràcter 
de gremi, amb ordinacions aprovades pel capità general 
i la Reial Audiència de Catalunya. Gasta cada any 240 
rals, més o menys, en la celebració d’oficis divins i altres 

funcions d’església, en la cera i en altres despeses. Cada 
confrare contribueix amb un ral per cada concepte espe-
cificat en els estatuts i els diners que falten se supleixen 
amb les almoines que es recullen.

Confraria de Sant Ramon i Sant Jacint
Fundada per decret i aprovació de l’ordinari. Gasta cada 
any 250 rals en els oficis divins i altres funcions religi-
oses que se celebren en la dita església parroquial, a 
més de la cera i altres despeses. Tot això es costeja del 
ral que cada confrare paga anualment i el que falta és 
suplert amb almoines.

Confraria de Sant Joan
Establerta amb aprovació i decret de l’ordinari de Bar-
celona. Cada any destina 220 rals per a oficis divins 
i altres funcions d’església, cera i despeses vàries. Es 
finança amb el ral que paga anualment cada confrare, i 
la quantitat que falta s’obté d’almoines.

Confraria de Sant Antoni Abat
Erigida igualment en l’església parroquial, amb aprova-
ció i decret de l’ordinari eclesiàstic. Gasta cada any 300 
rals, més o menys, en oficis i funcions religioses, en la 
cera i en altres despeses. Tot això es costeja amb els 5 
rals amb què contribueix anualment cada confrare i, si 
fa falta, amb almoines.

Confraria dels Sants Cosme i Damià
Fundada amb aprovació i decret de l’autoritat eclesiàsti-
ca. Gasta cada any 160 rals, que s’apleguen del ral que 
aporten els confrares i de les almoines que es recullen.

Confraria de Santa Llúcia
Fundada igualment en l’església parroquial del Sant Es-
perit, amb aprovació de l’ordinari de Barcelona. Esmerça 
cada any 160 rals en oficis divins i altres funcions d’es-
glésia, en la cera utilitzada i en despeses necessàries. 
Això s’obté del ral que anualment dóna cada confrare i 
de les almoines dels devots.
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Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida a l’església de Santa Maria de Terrassa (de la 
parròquia de Sant Pere de Terrassa, en la llavors ano-
menada Terrassa forana), amb indult del pare general 
de Sant Domènec i aprovació de l’ordinari de Barcelona. 
Gasta cada any uns 300 rals en diferents oficis divins, 
vespres, completes i altres funcions religioses, inclòs 
l’import de la cera i altres despeses. Tot això es paga de 
les almoines dels confrares i devots.

Confraria de Sant Joan Baptista
Fundada a l’església parroquial de Sant Pere de Terras-
sa, amb aprovació i decret de l’ordinari de Barcelona. 
Gasta cada any uns 250 rals en diferents oficis divins i 
altres funcions que s’hi celebren, a més de pagar la cera 
i altres despeses. Tot això se satisfà amb les almoines 
dels confrares i devots.

Ullastrell

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Vacarisses

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu 
amb aprovació eclesiàstica. Fa dues festes anuals en les 
quals gasta 8 pecetes de plata (les pessetes són poste-
riors), obtingudes de les almoines voluntàries.

Confraria de Sant Pere i Sant Feliu
Establerta igualment en l’església parroquial. Fa una 
sola festa a l’any, en la qual gasta 4 pecetes de plata, 
procedents d’almoines dels fidels.

Vallgorguina

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Instituïda des de temps immemorial en l’església parro-
quial de Sant Andreu. No té ordinacions ni altres rendes 
que el mig ral que cada confrare paga anualment a la 
confraria. Aquests diners i els de les almoines recollides 
serveixen per a eixugar les despeses d’una festa anu-
al en honor de la Verge del Roser, amb processó, i al-
guns aniversaris en sufragi de les ànimes dels confrares 
difunts, celebradors els primers diumenges de mes. El 
cost de les dites funcions és de 200 rals, més o menys.

Vallromanes

Confraria de Nostra Senyora del Roser
Erigida en l’església parroquial de Sant Vicenç. Cada any 
fa una festa dedicada a Nostra Senyora del Roser, en la 
qual els administradors gasten en estipendis als cler-
gues i cera per a la il·luminació, 94 rals, que es recullen 
d’almoines, del mig ral d’entrada i de l’altre mig ral que 
anualment cada confrare paga a la confraria.

Viladecavalls

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Vilalba Sasserra

No hi havia cap confraria l’any 1771.

Vilanova del Vallès

Municipi inexistent el 1771.
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