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PRESENTACIÓ 
 
Avui dimecres, dia 18 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha convocat el 
ple municipal a l’edifici de l’antic Ajuntament de Vilalleons. És la primera vegada que es farà un ple 
a Vilalleons des de 1946. 
El pla d’actuació municipal a Vilalleons 2014-2015 és la traça del camí que volem seguir ens els 
propers mesos per avançar en el model de municipi, que des de l’equip de govern desitgem i 
volem compartir amb els veïns de Vilalleons. 
Aquest document recull un seguit de propostes que portarem a terme d’ara fins al 2015, amb 
l’objectiu d’informar als veïns de Vilalleons de les línies de treball de l’Ajuntament. El Pla que 
presentem avui es caracteritza per la seva concreció, plantejant un conjunt d’actuacions que van 
més enllà de la feina que s’ha vingut fent dia a dia i que se seguirà fent des de l’equip de govern. 
Cal plantejar-ho com a reptes nous i il·lusionants que es mereixen fer un esforç extra, més enllà de 
la feina quotidiana. 
La majoria són coses petites, però que marquen un conjunt d’objectius que considerem atractius 
d’assolir en la mesura en què, sense generar grans despeses, poden aportar un gran valor afegit i 
representar grans millores per Vilalleons. 
Aquest és un document obert, que ces sotmetrà a l’aprovació del Ple, i posteriorment a exposició 
pública, per tal que tots els veïns del municipi hi puguin fer les seves aportacions. 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta 
 



 
 VIALITAT INTERURBANAVIALITAT INTERURBANAVIALITAT INTERURBANAVIALITAT INTERURBANA    
 
Arranjament de camins. En tràmit 
En els nuclis rurals com Vilalleons, la vialitat i comunicació entre les cases disseminades s’assegura 
per un bon manteniment de les pistes forestals. 
-Des de la regidoria de Medi ambient es treballa per una bona coordinació entre els camins 
mantinguts per l’Espai natural Guilleries-Savassona, els del Pla de prevenció d’incendis, i els 
millorats per l’ADF Portal Guilleries. 
-En els últims dies s’ha arranjat el camí de la Costa, que dóna accés al dipòsit de “La Sala”, que 
dóna servei d’aigua potable a tot el nucli de Vilalleons 
 
Arranjament de la carretera local de “La Mata”. En tràmit 
Hi ha hagut converses amb l’Àrea de Carreteres de Diputació de Barcelona per la millora dels 
vorals de la carretera de “La Mata”, i ara se n’està redactant l’estudi. Les actuacions a fer-hi són 
costoses, però es pot buscar una solució eficient en relació a  la inversió i la vida útil de l’actuació. 
Concretament s’ha plantejat la col·locació de grava ciment en els vorals, per resoldre el desnivell 
que ara hi pateix el trànsit en arrambar-se al voral. 
 
Millora de la senyalització en el trencall de Sant Marc. En tràmit 
S’ha posat en marxa una proposta d’adequació de l’encreuament de Sant Marc. Un encreuament 
complicat, amb la coincidència del camí de l’Aymerich i Can Rumia i el de Sant Marc amb la 
carretera local que va de “La Riereta” a Santa Eugènia de Berga. En aquest encreuament, la 
millora del qual s’ha consensuat amb els alcaldes veïns, cal un estudi de vialitat que simplement 
marqui les prioritats de pas i el senyalitzi correctament. Cal preveure una major afluència de 
vehicles amb la construcció del vial de connexió de “La Quintana”. 
 
Senyalització de les masies del nucli de Vilalleons. Pendent 
En la població disseminada, és molt important una correcta senyalització dels nuclis habitats. 
Entre altres, s’està treballant per un disseny unitari que permeti la millora de senyalització de les 
masies i cases de pagès, i es substituirà la senyalística que en aquests moments sigui deficient. 



Aquesta senyalització s’ha de fer unificant criteris amb l’Espai natural, i pensant en una actuació a 
l’ àmbit global de tot el municipi. 
 
Estudi d’itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5202. Pendent 
S’ha treballat la idea d’enllaçar Vilalleons amb Sant Julià de Vilatorta mitjançant un carril per a 
bicicletes seguint el traçat de la BV-5202. Tenim sobre la taula l'estudi lliurat per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb la proposta d’enllaçar els dos municipis 
mitjançant un carril bici/peatonal. 
 
Accés al Polígon La Quintana. En tràmit 
Aquest vial de connexió, de molt interès també per Vilalleons, ha estat inclòs dins dels 
pressupostos del 2014 de la Generalitat de Catalunya. 
 
Millora dels accessos del polígon industrial. Realitzat. 
A petició dels veïns es millorà la senyalització dels accessos al polígon industrial. S’han arranjat 
també els marges de la carretera, alguns amb actuacions importants, com la construcció d’un 
voral en l’accés a l’alçada del trencal de La Serra. 
 
 
URBANISME 
 
Execució del Pla de Millora Urbana “Cases de Vilalleons” - PMU5. En tràmit. 
En l’àmbit urbanístic, una de les actuacions més importants planificades pel Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a Vilalleons és el Pla de Millora Urbana 5, “Cases de Vilalleons”. 
Es tracta d’un problema crònic de la població, en el qual s’està donant un ús privat a una zona que 
estava considerada com a vialitat. El Pla afecta els darreres de les cases que donen al carrer de 
l’Era, que serien objecte de permuta amb la cessió del solar d’equipaments ubicat al final del 
carrer Major. Finalment, podem dir que s’ha arribat ja a un acord entre tots els propietaris 
implicats. L’execució del pla suposarà reordenar els usos d’aquests espais en funció de la seva 
propietat. 
 
En aquests moments ja hi ha acord de preu, aixecament topogràfic i projecte d'urbanització 
realitzat. 
Aquesta actuació també permetrà la millora del parc infantil del solar d’equipaments, engrandint-
lo i complementant-lo. 
També permetrà racionalitzar la zona dels aparcaments, amb una reordenació. 
També ha de permetre millorar la connexió de la zona amb la plaça dels castanyers. Es construirà 
una vorera per accedir al parc i als aparcaments des de la plaça. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VIA PÚBLICA 
 
Zona verda a l’entrada del poble. Realitzat. 
S'ha procedit a la urbanització de la zona verda V3 de l'entrada del poble, convertida en una zona 
d'estacionament descontrolat i que donava molt mala imatge  a l’entrada del municipi. 
L'actuació es va concretar, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, de la continuació 
de la vorada de formigó, la construcció d'una tanca de fusta tractada, la plantació de quatre 
alzines (quercus ilex), la col·locació de mobiliari urbà (2 bancs romàntics) i l’estesa de sauló de la 
zona per l’acabat final de la plaça. 
 
Col·locació  de les plaques amb els noms dels carrers. Pendent. 
Pel que fa  a la senyalització de la via pública cal col·locar les plaques que siguin necessàries als 
carrers del poble. 
 
Millores puntuals 
A la Plaça dels Castanyers s'han canviat els bancs antics de fusta, que estaven en molt mal estat, 
per bancs de pedra, extreta de la coneguda pedrera de la Carrera. 
Arranjament de l’escomesa provinent del transformador i que alimenta l'enllumenat públic del 
poble. 
Millora en la senyalització de l'entrada del poble, venint de Puig-l’agulla. 
Millores en la tanca de fusta d'acàcia de la zona d'aparcaments i del parc infantil. 
Arranjament del safareig de Vilalleons com a zona d’esplai i tranquil·litat, a càrrec de la regidoria 
d’urbanisme. Pendent. 
Cal millorar el cablejat telefònic de l’entrada de la població, competència de la companyia de 
telèfons, la qual ja ha estat requerida diverses vegades. 



 
 

 
 
 
 
NOVES TECNOLOGIES 
 
Millora d’accessibilitat a operadors. Pendent 
L’Ajuntament de Sant Julià ha de posar les màximes facilitats perquè el nucli de Vilalleons pugui 
accedir a les noves tecnologies, i que hi puguin operar el màxim d’operadors possibles. Cal evitar 
l’aïllament tecnològic dels nuclis rurals. 
 
Millora d’accessibilitat a guifi.net. Realitzat. 
El super node del guifi.net propietat de l'Ajuntament instal·lat a Vilalleons ha permès que els veïns 
puguin accedir a Internet a alta velocitat i a un preu molt més reduït. Molts dels veïns del centre 
del poble ja hi tenen connexió.  
 
Wifi obert a Vilalleons. Pendent. 
Ja està en marxa la instal·lació del wifi obert que permetrà l'accés a internet des de la plaça dels 
Castanyers, com a reclam turístic i servei per qui visiti el poble de Vilalleons. S’intentarà donar 
servei també a la Plaça de l’Església. 
 
La fibra òptica a Vilalleons: un projecte de futur. Pendent 
Sant Julià de Vilatorta és un dels Ajuntaments impulsors de l’auditoria per al proveïment de fibra 
òptica i enllaç entre els municipis del rodal, iniciat per l’Ajuntament de Manlleu i Diputació de 
Barcelona. 
 
Nous llocs web. La web de l’Ajuntament. En tràmit. 
La nova web municipal ha de permetre la connexió directe dels veïns amb l’Ajuntament, 
especialment els de Vilalleons, per evitar els tràmits presencials i facilitar les vies de comunicació 
amb l’administració local. 



 
Nous lloc web. La web turística. En tràmit. 
La web turística inclosa en el Pla FEDER guanyat per l’Ajuntament donaran a conèixer més i millor 
Vilalleons.  La web turística ha de donar a conèixer el patrimoni de Vilalleons i la seva oferta 
comercial i turística. 
 
 

 
VIALLEONS: POBLE TURÍSTIC 
 
Difusió de l’oferta turística. En tràmit. 
Cal potenciar la difusió de l’àmplia oferta turística de Vilalleons: les cases rurals, restauració, rutes, 
etc. La incorporació de l’Ajuntament a Osona Turisme ha de permetre l’èmfasi en les polítiques de 
turisme. 
 
Revalorització del patrimoni local. Pendent. 
Cal potenciar l'església de Vilalleons com a un element clau del patrimoni local, i com a element 
important del patrimoni cultural català, especialment per la seva arquitectura romànica i per la 
bellesa dels seus retaules barrocs. Cal plantejar la possibilitat de revaloritzar aquest patrimoni. Fins 
i tot, en estreta coordinació amb la parròquia de Vilalleons, es pot plantejar la possibilitat de 
regular-hi unes visites guiades, sempre que es fessin des de la professionalitat i el respecte que 
mereix aquest element patrimonial tant important. 
 
Creació d’itineraris. Pendent. 
S’ha encomanat a l’Espai Natural Guilleries-Savassona l’assessorament per tal de publicar diferents 
itineraris. El principal seria un itinerari circular, apte per a tothom, de passeig, al voltant del nucli 
de Vilalleons.  
 

Més presència als mitjans de comunicació. Realitzat. 
Cal que la població tingui més presència als mitjans de comunicació. Fou molt útil, per exemple, la 
difusió que el programa “Divendres” de TV3 va fer de Vilalleons. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
CULTURA I PATRIMONI 
 
Mapa del patrimoni. Realitzat. 
El mapa del patrimoni, que es presentarà a principis del proper any 2014, fa un extens i exhaustiu 
recull dels elements patrimonials de l’antic terme de Vilalleons. 
 
Estudi actual de l’estat dels retaules de l’església. Realitzat 
S’ha demanat un estudi dels retaules de l’església de Vilalleons al Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb els programes de conservació de 
patrimoni impulsat pel Bisbat de Vic (“Catalunya sacra”). 
 
Beca de recerca Josep Romeu. Realitzat. 
Un dels temes proposats en la convocatòria de la segona beca de recerca Josep Romeu 2014-2015 
és la microtoponímia de Vilalleons. 
 
Potenciació dels actes culturals. Realitzat 
Cal potenciar els actes culturals a Vilalleons: els concerts acústics a l'església en consonància amb 
el culte, la recuperació del patrimoni immaterial com l'acte de les Campanades amb en Pere 
Campaner, xerrades sobre història local com la que tindrà lloc amb Rafael Ginebre, a cura del qual 
es va editar l’any 2005 el “Llibre de notes” de Francesc Joan Lleopart. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDI AMBIENT 
 
Transferència de gestió de la depuradora de Vilalleons a l’ACA. En tràmit. 
La depuradora de Vilalleons actualment està essent mantinguda per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. En aquests moments està en tràmit la transferència de la gestió d’aquest servei a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que n’ha d’assumir tot el manteniment. 
 
Necessitat d’un hidrant a Vilalleons. En tràmit. 
Un nucli com Vilalleons ha de tenir un punt de presa d’aigua pel cos de bombers de la Generalitat. 
Aquest és un punt clau en cas d’incendis forestals o davant una emergència en el mateix nucli de 
Vilalleons. Conjuntament amb l’empresa SOREA s’ha realitzat ja l’estudi tècnic per aprofitar la 
canonada d’impulsió del pou al dipòsit de la Sala.  
 
Vilalleons i l’Espai Natural Guilleries-Savassona. Pendent 
El terme de  Vilalleons, emmarcat davant el Montseny, en els primers promontoris de les 
Guilleries, és un autèntic espai natural, marcat pel desenvolupament sostenible de l’home sobre el 
territori, i un paisatge a preservar. Com a tal, és mereixedor de la seva inclusió a l’Espai natural 
Guilleries-Savassona. Sempre agafats de la mà amb els propietaris forestals, cal repensar incloure 
el nucli de Vilalleons dins l’Espai. Això, com s’ha demostrat, ha de suposar un benefici directe per 
tots els veïns de Vilalleons i, de retruc, per tota la població. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


