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Història i localització de Borgonyà 

 

Borgonyà (conegut també com la colònia dels anglesos), és una antiga colònia 

tèxtil d’origen escocès, que data de finals del segle XIX. La fàbrica, i per tant la 

colònia (les cases dels treballadors i els serveis), vàren començar a construir-

se el 1895, quan l’empresa Nuevas Hilaturas del Ter va decidir col·locar-la als 

terrenys de Can Salvans. Aquesta fàbrica funcionava sobretot amb energia 

hidràulica, per la qual cosa precisament es va posar al costat del riu Ter i s’hi 

va construir un canal per portar l’aigua fins la turbina.  

El 1903, Nuevas Hilaturas del Ter (del grup J&P Coats Ltd) es fusiona amb S.A. 

Fabra i Portabella i es crea la Compañia Anónima Hilaturas de Fabra i Coats, 

companyia que es farà càrrec de la colònia fins el 1980. És en aquell moment 

quan es posen a la venda les vivendes de treballadors que encara quedaven 

per vendre. La colònia en la seva totalitat, llavors, passarà a estar sota càrrec 

de l’ajuntament de Sant Vicenç de Torelló . 

Aquesta població, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional es troba dins el 

terme municipal de Sant Vicens de Torelló, situat al Nord-Est de la Comarca 

d’Osona, a la Província de Barcelona. Per arribar-hi si venim de Barcelona per 

la carretera C-17 haurem de sortir al trencant a la dreta del quilòmetre 77 i 

immediatament trobes el poble. 

 

Els jardins de Borgonyà. 

Introducció: 

 

Tot i la gran quantitat de colònies que hi ha repartides per tot Catalunya, 

Borgonyà destaca sobretot per la gran fracció d’espais verds de la que disposa, 

tant per la destinació de molts espais a jardins, com per els boscos que en el 

seu moment es van plantar gràcies a la festa de l’arbre que es va celebrar 

durant molts anys. La vegetació és molt heterogènia, i es va convertint en més 

al·lòctona conforme ens acostem al nucli urbà.  

Pel que fa als enjardinaments, són molt eclèctics, ja que podem trobar des de 

parterres amb vorades baixes de boix retallat que recorden molt a l’estil Barroc, 

com d’altres jardins amb una concepció totalment diferent, on la natura és qui 

impera, tot recordant-nos totalment un estil més paisatgista. 

La concepció urbanística en aquesta població és força avançada per l’època, ja 

que fins el moment de la construcció de la colònia de Borgonyà, el que 

predominava urbanísticament en les colònies eren grans blocs d’habitatges i 
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també fàbriques d’aspecte molt industrial que d’alguna manera reforçaven 

l’idea de la producció.  

Contràriament, la nova colònia de Borgonyà s’urbanitza amb uns principis molt 

semblants als del moviment de les ciutats-jardí (1898) que posteriorment 

Ebenezer Howard (1850-1928) publica en “Ciutats jardí del demà” (1902). La 

superfície enjardinada ocupa pràcticament 2’7 hectàrees (sense comptar les 

zones repoblades amb arbres ni alineacions de carrer), i no solament 

s’enjardinen parts del terreny construïble, sinó que es construeixen cases 

unifamiliars amb un jardinet privat al darrera per a les famílies obreres. 

D’aquesta manera,  ja el 1915, en una visita a la colònia, Leopold Negre es 

refereix a aquesta: “És una colònia de bell aspecte hermosejada per jardins i 

molt arbrat (...)”1. 

A la colònia hi havia arribat a haver vuit jardiners, però els estius que feia molta 

calor i s’havia de regar, se n’encarregava la brigada de bombers (que tenia la 

fàbrica amb la mànega d’apagar focs), sempre i quan no hi hagués afers de 

més importància a dur a terme. Per tal que el manteniment i la creació de nous 

espais enjardinats sortís més econòmica, la colònia disposava d’un petit viver 

situat a prop d’on actualment hi ha el camp de futbol. El viver produïa la major 

part de la planta que era necessària. Dos cops l’any també baixaven a 

Barcelona (concretament a una botiga situada al final de la Rambla) a comprar 

llavors i altres classes de material vegetal que no es podien autoproduir. 

Algunes plantes que s’utilitzaven molt en reposicions de falles s’extreien 

directament del bosc de les proximitats (sobretot Buxus sempervirens). També 

n’hi havia d’altres que provenien d’intercanvis amb colònies del voltant.  

Com a fet rellevant, es pot destacar el fet que arreu del poble hi havia rosers 

d’emparrar que omplien la colònia de color a la primavera. 

 

Espais enjardinats: 

 

Els espais enjardinats que ens fixarem en aquest treball són els que tenen 

algun interès específic, aquests són els jardins dels Xalets, el passeig de Can 

Salvans i el passeig del canal, els jardins del Carrer Girona, els jardins de 

l’església, els jardins del Carrer Barcelona i els jardins del camp de futbol i 

l’antiga farmàcia. 
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Color verd- Jardins dels Xalets. Color blau- Passeig de Can Salvans i passeig del canal. Color violeta- 
Jardins de l’església. Color taronja- Jardins del carrer Girona. Color groc- Jardins del carrer Barcelona. 

Color vermella- Jardins del camp de futbol i l’antiga farmàcia. 

Jardins dels Xalets 

 

La jerarquia social en aquesta població estava molt delimitada, i el que es 

coneix com Els Xalets una agrupació de 3 edificis de grans dimensions on hi 

vivien els directius de la fàbrica. Amb els números 1, 2, 3, 11 i 12 aquestes 

cases són les primeres que es van construir i en construir-les, com que es 

tractava de gent important, al voltant es van procurar un gran espai per 

enjardinar, sobretot en el Xalet número 1. Aquestes cases daten dels voltants 

de 1895, així doncs aquesta és la zona enjardinada més antiga de totes les que 

hi ha a la colònia i on hi ha els exemplars més vells. 

 

Fotografia de les primeres construccions de la Colònia en la qual al centre 
es pot apreciar ja una massa vegetal en els jardins dels xalets. 
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Els espais, generalment separats entre s per tanques verdes de diferents 

espècies perennes, “eren un món a part” assenyala Tonet Roca ja que no 

solament tenien 2 jardiners privats que a part d’arreglar el jardí cultivaven un 

hort per la gent dels “Xalets”, sinó que les espècies que hi havia cultivades en 

aquests jardins eren espècies més exòtiques que no pas a la resta de la 

colònia i per la gran majoria de la gent del poble “era el primer cop que veien 

aquelles plantes” assenyala Tonet Roca. La gespa però, que ara concorda tant 

bé amb la resta d’estil del jardí no la hi van posat fins als anys 70. Tot i 

predominar un estil més paisatgista i natural (segurament perquè els directius 

de la fàbrica eren els jardins que havien vist a la seva terra) aquesta zona 

apartada de la colònia tenia vàries zones amb tanca de Buxus i flors de 

temporada. Com a record de la seva cultura en una dels jardins també trobem 

un hivernacle (ara no original), tanques de fusta per separar i plantes que 

abans no es veien com el te o gerderes  per consumir a casa. 

En el Xalet que hi ha un estil Paisatgista més definit és el número 1, la façana 

principal del qual, a diferència de les dels altres edificis, dóna a sud. Hi 

predominen les coníferes en un terreny que és bastant pla, folrat per herbes 

autòctones a mode de gespa, tot el perímetre està tancat per tanques vegetals 

que varien en altura, tant per intimitat com per impedir que la gent pugui caire 

en els desnivells que hi ha al límit de la finca. 

 

Fotografia dels Xalets. Data no determinada. Font: Llibre “Borgonyà”. Font: Ester Verdaguer Verdaguer. 
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Fotografia actual del jardí del darrera del Xalet nº1. Font: Pròpia. 

 

 

Fotografia actual de la part del davant del Xalet nº1. Font: propia. 
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Fotografia actual de la façana Sud del Xalet nº1 i una part de davant el jardí. Font: Pròpia. 

 

Espècies originals: 

 Aesculus hippocasanum. 

 Picea excelsa. 

 Camellia sinensis. 

 Buxus semprevirens. 

 Pinus pinsapo. 

 Pinus sylvestris. 

 Rubus idaeus. 

 Taxus baccata.  

 Tilia tomentosa. 

 Thuja sp. 

 Larix decidua. 

 Copressus semprevirens. 

 

 

 

 

 

 

  

Passeig de Can Salvans i passeig del canal 

 

Aquests dos passejos els he unit en un mateix grup, ja que tot i estar en 

bandes oposades del poble (El passeig de Can Salvans a l’Est i el passeig del 
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canal a l’Oest) segueixen un mateix patró i van estar implantats en un moment 

molt proper. 

A la banda Sud del Passeig de Can Salvans s’hi van plantar plàtans i per 

separar el Carrer Borgonyà de la era de Can Salvans es van plantar troanelles 

(Ligustrum sp.) entre els arbres, aquí els plàtans encara són els mateixos i la 

troanella encara hi és present fent una tanca entre els plàtans. 

 

Fotografia del passeig de Can Salvans amb els plàtens acabats de plantar (A la dreta). Any 
desconegut. Font: Todocolección.com 

 

Fotografia actual del Passeig de Can Salvans. Font: Pròpia. 
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Al Passeig del canal es podria dividir en dues parts, una és la que queda a sota 

del Carrer Canal i l’altra la que va del pont que travessa el canal fins a l’actual 

Xiringuito. En ambdues parts s’hi va plantar plàtans a banda i banda del camí 

transitable que hi ha, a la part del Carrer Canal però només es va posar una 

tanca de troanella entre plataners a la banda que dóna al canal i aquesta ha 

desaparegut amb els anys tot i que els plàtans (tot i que necrosats degut als 

anys i les males esporgues que han rebut) continuen estant allà. Al camí que 

va al Xiringuito s’hi va plantar troanella a banda i banda entre els plàtans i 

aquesta encara continua estant allà. 

 

Fotografia actual del passeig del Carrer Canal. Font: Pròpia. 
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Fotografia actual del passeig del canal que va al  Xiringuito. 
Font propia. 

 

Espècies originals: 

 Platanus sp 

 Ligustrum ovalifolium. 

 

Jardins del Carrer Girona 

 

Les primeres cases d’aquest carrer, del número 1 al 5, es van construir al 1945 

i amb elles les pertinents zones enjardinades. En aquesta zona com a la resta 

de la colònia el color ver es és més present, però a diferència de l’anterior espai 

el qual era més aviat d’estil Paisatgista, aquest en els seus orígens era un 

espai d’un estil molt més formal, en el qual regnaven les formes geomàtiques i 

els vèrtexs pronunciats. La planta principal aquí torna a ser el Buxus, retallat en 

forma de vorada i limitant una sèrie de parterres no molt ricament omplerts. 
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Hi ha dues zones que ressalten pel seu estil formal. La primera queda davant 

de la casa número 1, a la banda Oest del carrer Girona. Considero aquest jardí 

la principal prova que en algun moment hi va haver un dissenyador i un mapa 

de plantacions, tot i que jo no hagi pogut trobar-los. Aquesta zona constava 

d’un parterre de boixos dividit en 12 parts de varies formes (un cercle, un 

rombe, triangles i formes irregulars), les vorades que feien de marge d’aquesta 

feien aproximadament 35 centímetres d’alt i una amplada que podia variar. 

Dins aquest parterres hi havia flors de temporada (reposades cada any per la 

brigada d’en Blai Llinares), rosers i evònim en forma de bola entre altres 

plantes. Per separar el parterre del carrer hi havia una vorada una mica més 

alta també de boixos, i una plantació lineal de mureres, que segurament es va 

conservar després com arbrat viari. 

 

Fotografia dels jardins de la part baixa del Carrer Girona. Any 1946. Font: Maria Carme Ribas. 



ELS JARDINS DE BORGONYÀ Pàgina 12 

 

 

Fotografia actual dels jardins de la part baixa del Carrer Girona. Font: Pròpia. 

 

Dibuix amb la forma original d'aquests jardins davant de la casa número 1. 

 

La segona zona queda a l’altura dels blocs 3, 4 i 5 però a la banda contrària del 

carrer, l’Est. Aquesta zona, disposava de parterres de formes curioses també 

amb un estricte estil formal donat per les vorades de boixos retallats. En les 

fotos podem veure que aquests parterres tenien formes ja vistes en l’anterior 

com triangles i un cercle, però en destaca un en forma d’estrella de sis puntes 

dins un cercle. Hi ha una tanca més alta que envolta aquests parterres feta 

amb xiprer (Cupressus sempervirens). Actualment les vorades de boixos s’han 
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vist molt perjudicades en ambdós zones i hi falten reposicions però les formes 

principals es mantenen, algunes tanques de xiprer s’han canviat per Thuja  

orientalis i s’hi ha plantat arbres i altres plantes. 

 

Fotografia dels jardins de la part alta del Carrer Girona. Any sobre 1946. 
Font: todocoleccion.com 

 

Dibuix de l’estructura que tenien originalment els jardins de la part 
superior del Carrer Girona. 
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Fotografia actual dels jardins de la part alta del carrer Girona. Font: pròpia. 

A part cada bolc de cases d’aquest carrer es va envoltar completament amb 

jardins que van agafar un ús més privat, seguint una estètica bastant similar a 

la ja vista en les zones anteriors d’aquest carrer. Parterres triangulars amb 

vorades baixes de boix, algunes cares dels triangles resseguides amb tanques 

més altes de troanella i omplert al gust de cadascú, tot i que es destaca la 

presència de rosers. Pel que fa a arbrat, dins dels triangles que donaven al 

carrer (des per bloc) s’hi van posar moreres, mentre que a la banda interior s’hi 

va fer plantacions en línia d’om. 

 

Fotografia de la part de darrera dels jardins 
del Carrer Girona. Any 1950. Font: Jaume 

Amargant i Pons. 
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Fotografia actual dels jardins de la part del darrera de les primeres cases del Carrer 
Girona. Font: Pròpia. 

 

Espècies originals: 

 Buxus semprevirens. 

 Rosa sp. 

 Morus alba. 

 Ulmus sp. 

 Ligustrum ovalifolium. 

 Euonymus japonicus. 

 Thuja sp. 

 

 

 

 

 

 

Jardins de l’església  

 

El 1898 s’acaba i es beneeix l’església de Borgonyà, una construcció d’estil 

neo-gòtic la qual es construeix sobre un turonet, espai on es trobava l’antiga 

ermita de la Mare de Déu de Borgonyà, per sobre del posterior carrer Girona. 

Aleshores no s’enjardina encara, sinó que tarda uns anys. Els primers 

enjardinaments dels que tinc constància per fotografies són a 1930 a les 

escales que pugen a l’església on s’hi veuen xiprers i acàcies plantades, i 

també sobre aquestes dates, entre les escales que porten al replà del portal, hi 

consta que s’hi va plantar una vorada de boixos al capdavant. 



ELS JARDINS DE BORGONYÀ Pàgina 16 

 

 

Fotografia d’unes monges baixant l'escala de l'església 
abans de ser enjardinada. Any 1930. Font: Arxiu de 

Jaume Clos i Vilà. 
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Fotografia on es veu l'enjardinament que hi havia 
entre les escales de l'església. Any 1956. Font: 

Antonio Pérez Casanovas. 

 

Fotografia actual que mostra com és l'enjardinament que hi ha entre les 
escales de l'església  Font: Pròpia. 
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Més tard, amb la construcció del Carrer Girona, al 1945, també s’enjardina una 

zona al costat Oest de l’església seguint més o menys l’estil de la resta de 

jardins del carrer Girona, de parterres geomètrics fets amb boix retallat, 

tanques de troanella a banda i banda del carrer que porta a davant l’església i 

evònim dintre els parterres.  

 

 

Dibuix de l'estructura originl del jardí de l'església. 

 

Fotografia actual dels jardins del costat de l'església. Font: Pròpia. 
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Fotografia actual dels jardins del costat de l'església. Font: Pròpia. 

 

 

Espècies originals: 

 Buxus semprevirens. 

 Ulmus sp. 

 Laurus nobilis. 

 Thuja sp. 

 Euonymus japonicus. 

 Taxus baccata 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fotografia actual d'un gan exemplar de Taxus baccata que hi ha 
davant de l'església. Font: Pròpia. 

 

Jardins del Carrer Barcelona 

 

El Carrer Barcelona és el que trobem més a l’Est de la colònia, aquest es va 

començar a construir al 1945.  D’aquest carrer en podíem diferenciar tres 

zones. 

La primera és la que està més a l’Oest, en un terreny pla just on s’acaba el 

carrer Fabra i comença el Barcelona, aquesta part està molt poc documentada 

ja que no hi ha fotografies que ens pugui indicar quin any es van construir ni 

quines espècies hi havia posades, tot i que podem suposar que alguns dels 

elements que han arribat als nostres dies són els que es van posar en el seu 

moment, elements com les llargues tanques de boix format quadrats i dins 

d’aquests dues robínies, un calocedrus i varis evònims. 
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Fotografia actual del jardí de a part baixa del Carrer Barcelona. Font: Pròpia. 

 

La segona zona, de forma triangular, es troba a la banda oposada dels blocs de 

cases del carrer és el jardí més representatiu d’aquesta zona, ara és bastant 

diferent de com era en el seu origen, actualment presenta un aspecte de parc 

bastat corrent que podríem trobar en qualsevol altre poble, una zona de gespa 

amb línies de til·lers i bancs, amb l’excepció de la font que va quedar dels 

jardins anteriors (amb l’excepció de la font que ), però antigament tenia un 

aspecte completament diferent. Un estil molt formal, tota la zona triangular està 

fragmentada per parterres de formes geomètriques molt senzilles i al vell mig 

una font circular amb un sortidor al mig anomenada “el lago” que encara ara es 

conserva. Els parterres tots envoltats de vorades de boix tallat a uns 20 

centímetres i en primeres instàncies al mig res més que les fileres de Til·lers 

que encara ara es conserven, a tocar de la font hi havia també una vorada 

segmentada de boix que la resseguia i una mica més enllà uns bancs de fusta 

encarats a la font en forma de rotllana perquè la gent s’assentés. Amb el temps 

es va anar adornant més amb diferents arbusts per dintre i boles de boix als 

vèrtex de les vorades però arribat a un moment es va treure tot i només va 

quedar els til·lers i la font. 
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Fotografia de "el lago" acabat de construir amb els bancs originals, amb 
el boix i els til·lers acabats de plantar. Any 1950. Font: Fons de Maria 

Clos. 

 

Fotografia actual de "el lago", amb els til·lers originals al fons. Font: Pròpia. 
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Fotografia dels jardins acabats 
d'implantar amb l'estructura original. Any 1950. Font: Emilia 

Morgay i Porta. 

 

 

 

 

Dibuix de l'estructura original del jardí de “El lago”. 
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Fotografia actual del jardí de "El lago" amb els til·lers originals posats en línia però amb els parterres 
desapareguts. Font: Pròpia. 

 

La tercera zona és la que està a l’est, aquí hi trobem una gran zona 

enjardinada al voltant de l’antiga escola de noies. D’aquesta zona tampoc es te 

gaire informació de l’aspecte que tenia ja que aquí no s’hi feia tanta vida com 

en l’anterior i no hi ha gaires fotos per documentar-ho. On hi ha un pàrquing 

amb una zona petita de gespa, tres banc de formigó, una tanca de xiprers al 

darrera que tapa el carrer i resseguint aquesta una de boix més baixa, els 

elements que hi havia són els mateixos però el xiprer estava retallat en forma 

d’arcades de manera que només tapava parcialment la vista al carrer. Davant 

d’aquesta arcada i a sota, sobre un muret de formigó hi havia la mateixa tanca 

de boix que hi ha ara en forma de triangle però dintre en lloc d’evònim hi havia 

tres moreres i una palmera. També hi havia una mostra de topiària just al 

costat, tres arcades en forma de “U” que envoltaven un Calocedrus, encara es 

pot observar. 
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Fotografia de l'especte original del jardí de la part superior del 
Carrer Barcelona. Any: Sobre 1960. Font: Natàlia Carapeto Freixa. 

 

Fotografia actual del jardi de la part superior del Carrer Barcelona, a la banda esquerra s'hi pot veure el 
calocedrus. Font: Pròpia. 
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Fotografia actual de la zona enjardinada amb els bancs de formigó de la part superior del Carrer 
Barcelona. Font: Pròpia. 

 

 

Espècies originals: 

 Buxus sempervirens. 

 Tilia sp. 

 Morus alba. 

 Rosa sp. 

 Calocedrus decurrens. 

 Thuja sp. 

 Trachycarpus fortuneii. 

 Viburnum tinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins del camp de futbol i antiga farmàcia 

 

Els terrenys del camp de futbol del C.D. Borgonyà, entre el canal i el riu Ter 

abans del 1940 havia estat tot enjardinat. Però diverses riuades i sobretot la del 

1940 aquests enjardinament va anar minvant. Els jardins que descriuen són 

generalment parterres quadrats i triangles envoltats per vorades de Buxus 
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sempervirens perfilats amb còdols del mateix Ter, el que ens recorda una mica 

l’estil que encara es pot observar en algunes parts dels jardins del Carrer 

Girona. Destaquen en aquesta zona dos elements: 

- La font dels cargols: Un font que va construir el cap de brigada, aquesta 

estava coberta de petxines i va desaparèixer amb la riuada forta del 

1940. 

- Topiària: En una banda Nord-Est del camp de futbol, al costat dels 

vestidors amb Buxus semprevirens hi havia fet un “BORGONYA” amb 

topiària.  

 

Fotografia del camp de futbol en la qual al marge inferior esquerre s'hi pot veure "BORGONYÀ" fet 
amb topiària. Any: 1956. Font: Ingrid Cercós. 
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Fotografia actual de la part enjardinada al costat del camp de futbol. Font: Pròpia. 

 

 

Espècies originals: 

 Platanus sp. 

 Pinus sylvestris. 

 Picea excelsa. 

 Ligustrum ovalifolium. 

 Robinia pseudoacia 
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