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El pla director dona un impuls a la 
restauració de Sant Julià d’Úixols 

L’Associació Sant Julià, de Castellterçol, espera que enguany es pugui fer una primera actuació

Castellterçol

Teresa Terradas

El procés iniciat fa més d’un 
any per a la restauració de 
l’església de Sant Julià d’Úi-
xols, a Castellterçol, ha fet 
un nou pas. A finals d’any es 
va fer la presentació pública 
del Pla Director, que conté 
la documentació gràfica i 
escrita que permet contex-
tualitzar l’església, la seva 
evolució històrica i el seu 
estat actual, i determinar els 
criteris d’intervenció. També 
inclou un Pla d’etapes pel 
Desenvolupament de Pro-
jectes Parcials d’execució de 
les obres de rehabilitació. 
“Un magnífic pla director, 
ben documentat, ben refle-
xionat i ple de sentit comú”, 
va assenyalar Dani Font, 
responsable de Patrimoni 
Cultural del Bisbat de Vic, 
en l’acte de presentació del 
pla, en què també van par-
ticipar els arquitectes Josep 
Montañà, Josep Pratdesaba i 
Joan Bubé. 

Emili Canals, president de 
l’Associació Sant Julià per a 
la restauració i conservació 
de l’església de Sant Julià 
d’Úixols, remarca que la idea 
és que al llarg d’aquest any 
es faci una primera actua-
ció, com l’arranjament de la 
teulada, que serviria per pre-
servar l’edifici d’un possible 
deteriorament. “Aquesta és la 
intenció”, afirma.

Un altre dels objectius és 
poder aconseguir diferents 
subvencions públiques per 
tirar endavant la rehabilita-
ció. “Això s’ha de fer a través 
de l’Ajuntament, que és qui 
pot demanar aquests ajuts 
públics”, explica. 

Segons el Pla, aquesta 
actuació és necessària per 
preservar l’edifici, retornar-
hi el culte i estudiar vies que 
en facin possible el manteni-
ment. “El criteri general seria 
mantenir i rehabilitar el con-
junt i el seu entorn, retornar-
hi el culte, i adequar-lo per a 
un ús educatiu que permetés 
comprendre  la seva evolució 
històrica”, s’apunta en el pla.

El pla preveu fer unes fei-
nes prèvies per aturar la seva 
degradació, i fer uns estudis 
per determinar-ne l’estat ini-
cial. Després es detallen les 
intervencions en l’església, 
concretament en la teulada, 
per continuar en les parets 
de l’església i el seu interior. 
També es preveu enderrocar 
la planta primera de la rec-
toria retornar l’esveltesa al 
campanar i permetre reobrir 
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Les primeres referències a Sant Julià d’Úixols daten d’entre els anys 940 i 961

l’obertura tapiada a nord.
Altres qüestions que mar-

ca el pla és treure la imatge 
existent de la Mare de Déu i 
col·locar-hi una reproducció 
més fidel a l’original, actuar 
al cementiri amb la neteja 
i desenrunament interior, 
la rehabilitació de la porta 
d’accés i la consolidació de les 
parets perimetrals, o les obres 
a l’entorn per facilitar l’accés. 
També s’apunta que si es vol 
dinamitzar el conjunt s’haurà 
de dotar d’instal·lacions elèc-
triques i d’aigua sanitària.

Un altre apartat del pla fa 
referència a les actuacions 
arqueològiques. A partir de 
la recerca documental duta 
a terme fins ara s’ha pogut 
establir un conjunt d’hipòte-
sis sobre la construcció ini-
cial d’aquesta edificació i la 
seva evolució arquitectònica 
al llarg de la història. D’acord 
amb aquestes hipòtesis s’es-
tableixen diverses actuacions 

que han de permetre confir-
mar els diversos processos 
de construcció de l’edifici. 
També hauran de permetre 
remarcar elements construc-
tius que fins ara hagin passat 
desapercebuts o siguin total-
ment desconeguts i surtin a 
la llum durant el procés de 
restauració de l’ermita.

UNA ASSOCIACIÓ CREADA 
FA MÉS D’UN ANY I MIg

L’Associació Sant Julià va 
néixer fa més d’un any i mig 
amb l’objectiu de treballar 
per a la restauració i la con-
servació de l’església de Sant 
Julià d’Úixols, per evitar-ne 
la degradació. La creació 
de l’entitat va ser molt ben 
rebuda per l’Ajuntament. 
Actualment, la formen unes 
120 persones, però aquest 
any esperen arribar a les 200, 
segons Canals.

Les primeres referències de 
Sant Julià d’Úixols com a par-
ròquia daten d’entre els anys 
940 i 961. Es tracta d’una 
església que conté elements i 
estructures d’èpoques diver-
ses. El campanar actual és del 
segle XI i es troba entre la 
mateixa església i la rectoria. 
Aquesta darrera va ser cons-
truïda el 1667 i forma un cos 
alt i estret.

Sant Julià va deixar de 
tenir sacerdot propi el segle 
XV. Tot i això, els actes més 
massius al llarg dels anys han 
estat amb motiu de pregàries 
per les pluges, unes tradici-
ons que es van deixar de fer a 
mitjan segle passat.

El pla determina 
els criteris 

d’intervenció, 
entre altres 

aspectes

Un moment de la presentació del Pla Director


