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Ajuntament de Vilada

Lloc/adreça: nucli urbà. Plaça de la
Vila, 1
Emplaçament: a la Plaça de
l’Ajuntament, al costat de la capella
de Fàtima
Àmbit: patrimoni immoble.
Tipologia: edifici.
Ús actual: administratiu.
Titularitat: pública.

Descripció
L'edifici de l'Ajuntament de Vilada és troba a l'extrem d'un grup de cases alineades en
forma de carrer, a les quals està adossat per la part de ponent. La resta de façanes
queden al descobert. És un edifici de planta quadrada, amb la teulada a dues aigües i
la biga carenera encarada d'est a oest. L'edifici consta d'uns baixos, de dues plantes
superiors i d'unes golfes. Els baixos estan ocupats per l’arxiu municipal. La primera
planta és on es troben les dependències administratives de l'ajuntament, alguns
despatxos i sales de reunió. A la segona planta hom hi ha instal·lat la sala de plens,
sovint utilitzada com a sala d'exposicions. L'actual edifici és fruït d'unes modificacions
recents, que van canviar totalment la fesomia que tenia des de feia gairebé una
cinquantena d'anys. No obstant això, les obertures van ser totes conservades, a
excepció d'un petit balcó a la façana sud. També es varen conservar les baranes de
ferro forjat de tall vuitcentista. Ara per ara, la façana que presenta un major interès és la
de migjorn, on s’hi pot observar l'escut heràldic municipal d'unes grans dimensions
esculpit en pedra. També són interessants les columnes de pedra que, amb uns
moderns capitells, sostenen les llindes de la porta principal. Alhora, cal remarcar els
esgrafiats que hi ha a la part superior de la façana de ponent. S’hi representen les
esglésies de Sant Joan de Vilada i de Santa Magdalena de Gardilans. Tanmateix, tot i
la seva originalitat, són difícils de veure a simple cop d'ull. La façana de nord no té
elements als quals calgui fer referència.

Història
L'estructura originària de l'ajuntament de Vilada possiblement correspon a un grup de
cases construïdes a finals del segle XVIII, com mostren les llindes dels edificis propers.
Un document de 1790 deixa clar que «no hi ha casa de ajuntament en est poble, perquè
las justícias juntan en sas propias casas». Inicialment l'edifici devia acomplir les funcions
d’habitatge i no es devia començar a utilitzar com a casa consistorial fins a la segona
meitat del segle XIX. Des de llavors i fins a l'actualitat l'edifici ha servit simultàniament
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de dependències administratives, magatzem municipal, escola pública, dispensari
municipal, habitatge, central telefònica... Actualment, com ja hem dit, les ha reduït a les
de gestió municipal. A mitjan dels anys 1950 s'hi va fer una important remodelació,
l'element més característic de la qual era el rellotge de sol que sobresortia a la façana
de migdia. Recentment ha estat objecte d'unes noves reformes que han eliminat el
rellotge i l'hi ha tornat un aspecte més adient a la zona on es troba ubicat. S'hi ha
col·locat també l'escut municipal esculpit en pedra i altres elements decoratius. L'interior
també ha estat totalment remodelat i adaptat a les necessitats dels nous temps. Les
darreres obres es van efectuar en diverses fases des de 1991 a 1998 i van tenir un cost
de 25 milions de pessetes. Van ser projectades per l'arquitecte berguedà Josep Maria
Claret i les dugueren a terme les empreses Bovil i, sobretot, Josep Roca. Aquest darrer
ha estat també l'autor de l'escut de la façana de migdia i dels esgrafiats de la de ponent.
L'obra acabada la va inaugurar el 1998 el president de la Diputació de Barcelona Manuel
Royes i altres personalitats del món polític i institucional.
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