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NOTA INFORMATIVA 

 
 

Meteovilatorta restaura el penell centenari de Santa Margarita 
 

 
Aquest febrer, Meteovilatorta ha iniciat el procés de restauració 
del penell de Santa Margarita, gràcies a l’acord de col�laboració 
entre la família Pascual i la nostra entitat, i que permetrà 
recuperar un instrument meteorològic de gran valor històric per 
a la nostra població. El penell, que des de fa molts anys és al 
castell, primer estava situat al terrat de la torre i, posteriorment, 
es va ubicar als jardins del davant de la casa. L’aparell, amb més 
de 110 anys d’antiguitat, està molt deteriorat pel pas dels anys i 
les inclemències meteorològiques tant presents de la nostra 
comarca. L’equip de Meteovilatorta està implicat a fons en 
aquest projecte i per aquest motiu ha elaborat un pla de treball 
específic i molt metòdic per recuperar una peça molt 

identificativa de Santa Margarita, utilitzant els instruments i els productes més adients per a la seva restauració. 
 
La primera part del procés ha estat treure’l, amb molta cura, del seu emplaçament actual al jardí de la finca. 
Seguidament es procedirà a fer una neteja a fons per veure el seu estat real, valorant totes les zones que conformen 
el penell i identificant els punts més malmesos. Tot seguit es farà una neteja de l’òxid, molt present en l’aparell, i es 
procedirà a recuperar la mobilitat i la funcionalitat de totes les seves parts. La darrera fase serà pintar el penell amb 
un pintura adient d’exterior que permeti que es conservi en les millors condicions possibles. Un cop restaurat, el 
penell podrà ser exhibit en exposicions de material meteorològic organitzades per Meteovilatorta, en base a aquest 
acord de col�laboració. L’emplaçament natural del penell hauria de tornar a ser el terrat de la torre de Santa 
Margarita. 
 
Meteovilatorta valora molt positivament aquest acord de col�laboració amb la família Pascual de Santa Margarita, que 
ben segur, obrirà nous projectes futurs permetent treballar plegats en àmbits diversos com  la meteorologia o el 
modernisme, entre d’altres. 
 
Santa Margarita 
 
Santa Margarita és una extraordinària edificació modernista construïda l’any 1895 per 
l’arquitecte Enric Sagnier. Aquest edifici espectacular està situat entre Sant Julià de 
Vilatorta i Calldetenes i està envoltat de grans jardins. La família Pascual és la 
propietària de la finca, que l’ha conservat en perfecte estat fins als nostres dies. 
Actualment s’utilitza el castell com a espai per a tota mena celebracions i banquets. 
 
Per a més informació: www.stamargarita.com 

 
 

 
Sant Julià de Vilatorta, 5 de febrer del 2014 


