






























n compliment de la 
Llei Cultural

“Els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur 
significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals 
d'interès nacional han d'ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.”

... “ En una dʼaquestes vendes, del 946, Fredelda i la seva filla Susana, 
venen a Guadamir, una casa i terres al terme de Castellterçol, ad domun 
Sancti Iulianis, que té com a altres afrontacions la casa dʼAnastasi i lʼhort 
dʼArgeric, cosa que ens indica el poblament inicial del lloc, si més no, al 
voltant de lʼesglésia.”....(Antoni Pladevall i Font: Castellterçol, història de la 
vila i el seu terme

... «Poc abans de lʼany 1550, per un conveni entre els rectors de Granera i 
Castellterçol, en el qual sʼal legaven causes de distància i de difícil pas de 
torrents cabalosos en temps de pluges, la sufragània de Sant Julià va 
retornar al domini del rector o paborde de Castellterçol”.»....(Antoni 
Pladevall i Font: Castellterçol, història de la vila i el seu terme). 
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«per a revestir-se los sacerdots ab la deguda dccèutia y per a conservació 
de la roba de dita sagristia» (Pladevall, 1991, pag. 139) 

«Poblacions entre les 50 primeres que han crescut demogràficament i que a 
lʼany 1702  han pujat 20 llocs o més: .. 22, Moià; 41, Castellterçol; 44, Sant 
Feliu de Codines;… » (Transformació econòmica i sistema urbà: Catalunya 
1550-1640. Albert García Espuche). 

«L'església original del segle X ha estat molt modificada al llarg del temps, 
l'únic element original que es conserva és el campanar. L'edifici està format 
per un cos rectangular amb capelles afegides. El temple tenia una estructura 
de capçalera en trèvol, amb tres absidioles, però només es conserva 
parcialment una d'elles.

La porta es troba a la façana sud damunt la qual hi ha el campanar de planta 
quadrada i de forma troncopiramidal. Està cobert per una teulada de quatre 
vessants que es recolza sobre una cúpula amb trompes.  
La composició de les façanes és resolta amb un doble nivell de finestres que 
han estat paredades; les del nivell més alt són geminades i la columna 
central té un capitell troncopiramidal invertit.
La planta baixa del campanar quadrangular, romànic, té les quatre façanes 
obertes per arcs que arrenquen de senzilles impostes; a causa de 
transformacions posteriors els arcs de les façanes nord i est han estat 
tancades.»
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«Nota: Per motiu de la sequedat en lo primer de Maig del present any (1893) 
se portaren ab solemne professó las relíquies dels Sants Màrtirs quese 
venerau en la Reliquiari dels mateixos, propietat de esta parroquia y 
estigueren dipositadas en Sant Julià ahont es costum en semblants casos 
de portarlas a fins que estigué remediada la necessitat ab lo benefici de la 
pluja: que fou a cinch de juny del propi any sobredit dia en que se 
retornaren.Tant enlo dia de portarlas com en lo dia de gracias 
concorregueren juntament ab la de esta parroquia las professons ab sos 
respectius Parrocos de Santa Coloma, Castellcir, Sant Quirze i Granera. 
Las dos primeras nos acompañaren a la ida y regrés, la tercera tan 
solament al regrés del óltim dia y la de Granera comparagué cada vegada 
al lloch de costum» 
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«una volta de creueria, amb els nervis constituïts per 
una robusta motllura que és estilitzada mitjançant un 
perfil simètric, format per dos cavets i una faixa a cada 
costat.
Els nervis sʼuneixen al centre en una clau de volta 
penjant que, la del costat esquerra, hi ha en baix relleu, 
la figuració de la dolorosa» (Josep Maria Massagué, 
AARS 2014 ) 
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“Inicialment, el que ara és la base de lʼairós i curiós campanar, dʼestructura 
sensiblement piramidal, era un pòrtic obert pels quatre costats i sostingut per 
quatre robustes pilastres, col locades una a cada caire.
Aquest atri o element dʼun edifici anterior a lʼèpoca romànica, pot 
correspondre al segle X, època en la que hem vist amplament documentada 
lʼesglésia.” 
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Els elements romànics del campanar -que correspon a la seva part 
superior- ocupen dos pisos. En el més alt hi havia a cada una de les seves 
cares una finestra geminada. Actualment es conserven en la seva totalitat, 
si bé que tapiades, les finestres corresponents a les façanes de llevant i 
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tramuntana. I s'aprecien perfectament les restes de les altres dues. Al 
centre de cada finestra hi ha una petita columneta que separa els seus dos 
elements, amb una base circular molt simple; a la part superior les 
columnes acaben amb uns capitells trapezoïdals; l'acord entre la columneta 
i el capitell es resol a base de dues pedres que passen paulatinament de la 
forma circular a la trapezial. Els capitells no presenten cap mena de traça 
escultòrica: les seves cares són planes i simplement tallades. 
El cobriment del campanar és en forma de cúpula que arrenca sobre 
d'aquestes finestres geminades. La planta del campanar no és 
perfectament quadrada, sino que correspon a un quadrilàter quelcom 
irregular. El pas d'aquesta forma quadrangular a la rodona de la cúpula,  es 
fa a base de quatre petxines. La cúpula està construïda per carreus de 
pedra, simplement desbastats i formant filades regulars. 
Exteriorment el campanar està cobert amb teula. El pis inferior a aquest té 
quatre grans obertures, una a cada cara del campanar, d'arc semicircular. 
Actualment aquestes finestres estan tapiades i si bé des de l'exterior 
s'aprecia la seva existència, és per dintre del campanar  on es veuen a la 
perfecció.» (Ramon Vall, 1976) 



tramuntana. I s'aprecien perfectament les restes de les altres dues. Al 
centre de cada finestra hi ha una petita columneta que separa els seus dos 
elements, amb una base circular molt simple; a la part superior les 
columnes acaben amb uns capitells trapezoïdals; l'acord entre la columneta 
i el capitell es resol a base de dues pedres que passen paulatinament de la 
forma circular a la trapezial. Els capitells no presenten cap mena de traça 
escultòrica: les seves cares són planes i simplement tallades. 
El cobriment del campanar és en forma de cúpula que arrenca sobre 
d'aquestes finestres geminades. La planta del campanar no és 
perfectament quadrada, sino que correspon a un quadrilàter quelcom 
irregular. El pas d'aquesta forma quadrangular a la rodona de la cúpula,  es 
fa a base de quatre petxines. La cúpula està construïda per carreus de 
pedra, simplement desbastats i formant filades regulars. 
Exteriorment el campanar està cobert amb teula. El pis inferior a aquest té 
quatre grans obertures, una a cada cara del campanar, d'arc semicircular. 
Actualment aquestes finestres estan tapiades i si bé des de l'exterior 
s'aprecia la seva existència, és per dintre del campanar  on es veuen a la 
perfecció.» (Ramon Vall, 1976) 



«Per causa que la capella o sofreganea de Sant Julià està sola, sens temor 
de Déu, la han robada y espellades las portes de dita Capella aportant-se'n 
ornaments i diners de dita Capella, perçó manam als Srs. pagesos de la dita 
parròquia de Sant Julià en comú y a quiscun d'ells assoles, per evitar eixos 
inconvenients, dins de un mes del dia de la publicació de les presents en 
avant comptador, edifiquen y construescan una casa prop de dita Capella 
apte y sufficient perquè habite en ella alguna persona de confiansa per 
custodio y guàrdia de dita Capella y assò pena d'excomunió major »  
(Pladevall, 1991, pag. 139-140) 

«A la cara est sʼhi troba una fornícula tancada 
amb una porta metàl lica de 80 cm dʼaltura per 50 
cm dʼamplada, a lʼinterior de la qual hi ha un petit 
pedestal amb una talla de la Moreneta .  A la 
banda oest sʼintueix una creu gravada i a la nord 
un cor. Al costat sud es llegeix “Any 1774”. El 
conjunt és coronat per un sostre amb estries que 
recorden una petxina i, al cim de tot, una creu de 
ferro »  (Patrimoni existencial, Francesc Roma i 
Casanovas) 
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“...y en lo passadís que és entre la Casa contigua a l'Iglesia y la mateixa 
lglesia fassen un clot y posen en ell rexat per evitar que las bestias no  
puguen  passar ni entrar a dit cementiri.” 
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«La pica és d'un sol bloc de pedra calcària grisa i té forma acampanada. El 
diàmetre de la  boca superior és de 95 cm i el de la base o part inferior fa 
64.5 cm: l'alçada  és de  60 cm. A la  base hi ha un forat rodó que travessa 
tot el gruix del bloc, de 18,5 cm de diàmetre, i al voltant té un quadrat de  
poca profunditat. 
No  presenta en tota la superfície exterior cap tipus de senyal o decoració . 
Per to te  aquestes  dades , la pica de Sant Julià sʼacosta bastant al tipus de 
pica  baptismal  característica  del  segle  X. segons la descripció de X. Barral. 
Però aquestes descansaven directament sobre el terra, dins o fora de 
l'església, mentre que la pica de Sant Julià, amb el forat de la base sembla 
que  requereixi  un peu o suport. Així. la pica baptismal podria correspondre 
al segle X o a l'XI , que mantenen la mateixa tipologia.  Si fos així. el forat i 
el peu , avui inexistent, serien posteriors. Una altra possibilitat seria que es 
tractés d'un model rústec i arcaïtzant, fabricat al final del segles XII o Xlll , és 
a dir concebut ja en el seu origen amb un peu o suport actualment no 
conservat. R. Vall  (VALL. 1983, pàg. 12 ) l' esmenta com una pica d' 
immersió, però no nʼespecifica la datació. Amb tot el més probable és que 
sigui una obra rústega d'algun taller local, concebuda en el seu orígen sense 
peu. » 
(CPG Catalunya romànica) 
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..un interessant edifici, 
possiblement triabsidal, i probablement els murs laterals de la nau i la volta,..
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Els arcs superiors del pòrtic, visibles si 
es puja sobre la cúpula de lʼentrada 
(dʼèpoca posterior), a la base del 
campanar. 
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En aquesta fotografia de Pere 
Català Roca, datada entre lʼany 
1950-1956, es poden observar, 
tant el cobert adossat davant la 
rectoria i el cobert o paller 
actualment enrrunats tots dos. 
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PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - emplaçament

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 02
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/125
A-3: E-1/250



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta nivell 1, accés

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 03
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



20,63

11,39

5,92
5,95

1,31

15,59

PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta nivell 1, accés - cotes

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 03c
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100
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PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta nivell 2, arrencada voltes capelles

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 04
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta nivell 3, volta nau central

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 05
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - sistema cobertes

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 06
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta nivell 4, campanar

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 07
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - planta cobertes

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 08
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció longitudinal campanar nord

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 09
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.L.C.N.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció longitudinal campanar sud

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 10
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.L.C.S.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció longitudinal nau nord

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 11
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.L.N.N.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció longitudinal nau sud

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 12
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.L.N.S.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal campanar oest

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 13
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.O

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal campanar est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 14
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.E

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal capelles oest

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 15
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.O

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal capelles est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 16
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.E

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal capelles est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 16
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.E

.

PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal absidiola oest

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 17
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.O

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal sacristia est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 18
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

S.
E.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - secció transversal rectoria est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 19
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

S.
T.

C
.E

.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - façana sud

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 20
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

F.S.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - façana est

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 21
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

F.
E.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - façana nord

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 22
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

F.N.



PLA DIRECTOR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ D'UIXOLS
Aixecament de plànols - façana oest

Josep Montañà, Josep Pratdesaba, Joan Bubé, arquitectes   Associació Sant Julià d'Uixols, promotor 23
plànol num. 

desembre 2020
A-1: E-1/50
A-3: E-1/100

F.O
.







apareix una aresta vertical
podria correspondre amb la cara sud del campanarcala eliminat un recrescut

apareix una pilastra preromànica

possible reconstrucció
traçat arc cara oest
del campanar

forats bigues forjat
sostre rectoria

forjat cor de
l'església

cantonada mur cara oest
del campanar
carrega sobre mur nau

projecció mur sud
del campanar

volta coberta accés nau
sota el campanar

mur i volta de la nau
tallat per la rectoria

esquerda marcant mur
i volta de la nau

projecció arc cara
est base campanar

arc cara oest base campanar
visible des de la rectoria

projecció coberta
capelles

arrencada volta de la nau
tallada per la rectoria

traçat volta de la nau

aresta mur rectoria
tapa de la nau



aresta ampliació capellesaresta recrescut campanar

volta coberta accés nau
sota el campanar

projecció arcs cara nord i sud
base del campanar

arc pedra tallada sense
cap correspondencia

arc rebaixat del portal
actual accés esglesia


