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MEMÒRIA
1. OBJECTE DEL DOCUMENT
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu incorpora el Catàleg de Béns a Protegir en
compliment del que estableix l’article 59.d de la Llei d’urbanisme.
En aquest Catàleg s’hi relacionen, per tal d’aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció, aquells monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals que tenen un interès
patrimonial.
El Catàleg parteix dels excelꞏlents treballs i la documentació realitzada per l’equip redactor del
POUM 2007, dirigits per l’arqt. Eduard Fenoy Palomas, que va actualitzar les fitxes i els elements a
protegir, així com els criteris de catalogació i la normativa d’aplicació.
Per la catalogació dels béns i elements protegits s’han establert els següents grups:
E. Arquitectura religiosa
R. Elements d’enginyeria civil
P. Arquitectura industrial
CO. Conjunts urbans
U. Edificis urbans
N. Elements naturals
FN. Fonts
J. Jaciments arqueològics.
MU. Masies urbanes
M. Masies en sòl no urbanitzable

2. CRITERIS DE CATALOGACIÓ
En general, és la determinació d’uns certs valors el que motiva la protecció dels béns catalogats, i
són aquests valors els que els distingeixen de la resta de béns per la seva importància a nivell
local. Els valors que justifiquen la catalogació d’un bé podent ser un o la combinació de varis entre
els següents:
Valor tipològic: És aquell que permet classificar el bé dins d’un tipus o model edificatori en el que
són comuns la relació entre edificació i espai lliure, el sistema estructural o el sistema constructiu.
L’estreta relació entre període històric i tipus edificatori fa que a més del propi valor tipològic
individual d’un bé catalogat es valori com a especial valor el del conjunt de les diferents tipologies
del municipi des de la vessant de l’evolució històrica en la que cada tipus correspon a una etapa.
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Valor arquitectònic: És el valor afegit a un immoble per la qualitat i/o singularitat dels sistemes
constructius, acabats i materials. que deriven d’una època determinada, i que deriven en un
llenguatge compositiu que caracteritza la imatge exterior o interior de l’edificació.
Valor d’autoria: És el valor afegit a un immoble per l’autoria en alguns dels treballs realitzats en el
procés constructiu (fins i tot en el projecte), d’una persona de reconeguda vàlua en la seva
trajectòria professional o artesanal.
Valor paisatgístic: El valor paisatgístic és el que produeix la implantació del bé en l’entorn en que
se situa, caracteritzant un paisatge especialment reconegut en la memòria visual de la població.
Valor històric: És el valor afegit a un bé per haver acollit un esdeveniment històricament rellevant a
nivell local.
Valor social: És aquell que li confereix la societat a la que sustenta, essent un elements, espai o
tradició important alhora de forjar una identitat social en el municipi.
Valor geològic: És aquell que l’hi confereix singularitat i identitat en la conformació d’aquest
territori.
Valor mediambiental: És aquell que assoleix un indret amb característiques que li confereixen una
singularitat respecte al medi que l’envolta.

3. INTERVENCIONS PREVISTES
3.1 Intervencions en els elements del Catàleg
Els projectes d’intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del Catàleg i que no
corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran acompanyats de la següent
documentació independent del corresponent projecte tècnic:
1.

Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tant generals

del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els composin, així com detalls
constructius dels diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes escales gràfiques
suficients per a la seva plena comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o
parcial.
2.

Reportatge fotogràfic detallat complert sobre la totalitat de l’edificació, amb visions de

conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la formalització exterior, com
dels espais interiors.
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3.

Estudi historiogràfic complert de l’edificació, amb la identificació de la major informació

possible entorn a la seva construcció i els agents que hi van intervenir, i les modificacions o
ampliacions més significatives que hagi experimentat en la seva història.

4. LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL PATRIMONI
4.1 Objectiu i funcions
Per tal d’assolir un major nivell de qualitat i de solvència tècnica i científica en la valoració sobre les
possibles intervencions en els elements del Catàleg, es constituirà una Comissió Municipal del
Patrimoni, de caràcter interdisciplinari, que tindrà com objecte l’assessorament en l’atorgament de
llicències o l’aprovació de projectes d’intervenció sobre els elements del Catàleg, mitjançant les
següents funcions bàsiques:
1.

Emetre informes previs a la concessió de llicències d’obres o l’aprovació de projectes,

d’intervenció sobre elements del Catàleg i els seus entorns.
2.

Valorar l’adequació de les intervencions realitzades en relació a les llicències i projectes

aprovats.

5. NIVELLS DE PROTECCIÓ DEL CATÀLEG
5.1 Nivells de protecció
El catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un
dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de cada un dels
elements.
Nivell A- Béns culturals interès nacional. (BCIN)
Els BCIN tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català i que correspon a la dels béns d’interès cultural definida per la Llei de
patrimoni històric espanyol.
Nivell B- Béns culturals d’interès Local. (BCIL)
Formen part d’aquest nivell aquells béns que, malgrat la seva importància, no compleixen les
característiques dels BCIN. En aquest nivell s’hi troben tots aquells elements que es trobaven
inclosos en catàlegs de patrimoni cultural anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 3/1993.
També s’hi inclouen els jaciments arqueològics, dels que es distingeixen dues classes:
a)

Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una

delimitació específica. Els jaciments que es troben en sòl urbà quedaran protegits per un radi de
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500 m. Les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser objecte d’informe previ del Servei
d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de
sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.
b)

Les zones d’expectativa arqueològica: Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu

cas, per una delimitació específica. Les zones que es troben en sòl urbà quedaran protegits per un
radi de 500 m. Són així considerades les zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, que
no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment possible. En aquestes zones,
prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions
arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
per tal de confirmar l’existència del jaciment.
Nivell C- Béns de Protecció Urbanística. (BPU)
Per últim, els BPU (béns amb protecció urbanística), són aquells béns no declarats ni incoats BCIN
o BCIL, els valors dels quals recau en l’arquitectura del lloc i/o paisatge del municipi. En aquest cas
recau en els municipis la consideració de crear els instruments de protecció i control necessaris, ja
que no solament es poden catalogar en el marc de la Llei 9/1.993 sinó que també ho poden ser a
través dels mecanismes de protecció que, com el present Catàleg, es basen en la legislació
urbanística.

5.2 Tipus de protecció.
El catàleg estableix diferents tipus de protecció en funció de la part a protegir del Bé, i que
s’especifica en la fitxa de cada element:
Volum- Es protegeix la volumetria de tot l’edifici o element ja que es considera que és el que li
atorga singularitat. Només s’admet restauració i rehabilitació, mantenint els materials de façana i
coberta. Caldrà restaurar tots els elements que composen la façana, mantenint la composició
d’eixos rítmics originals.
Façana- Es protegeix la façana de l’edifici. Admet restauració, rehabilitació i ampliació. Caldrà
restaurar tots els elements que composen la façana, mantenint la composició d’eixos rítmics
originals.
Element- Es protegeixen elements concrets de l’edifici, ja que aquest ha estat molt modificat i
només una part conserva característiques a protegir. Caldrà restaurar els elements indicats.
Entorn de protecció- És l’espai de l’entorn del bé objecte de protecció, ja sigui edificat o no,
l’alteració del qual podria afectar i desmerèixer els valors del bé.
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6. LEGISLACIÓ VIGENT
La legislació vigent sobre el patrimoni és:


Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.



Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de
Catalunya.

La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 1807 del 11.10.1993) estableix tres categories de protecció comunes a béns
mobles, immobles i immaterials:


BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), classificats en Monuments històrics, Conjunts històrics, Jardí
històric, Lloc històric, Zona d’interès etnològic i Zona arqueològica.



BCIL (Bé Cultural d’Interès Local)



ALTRES BÉNS, o béns amb protecció urbanística (BPU), classificats en elements arquitectònics,
arqueològics, mediambientals i conjunts urbans.

La Direcció General de Patrimoni Cultural és l’òrgan encarregat de la tramitació i seguiment dels
BCIN.
Respecte dels BCIL, poden ser declarats seguin el procediment regulat per la LPCC. Segons
l’article 17 la llei estableix "La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local
correspon al ple de l'Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del Consell
Comarcal per a municipis de fins a cinc mil habitants". La tramitació d’aquesta declaració és
independent de la que s’estableix a la legislació urbanística, en la que l’òrgan competent és la
Comissió d'Urbanisme, i com a requisit del procediment cal l’informe favorable d’un tècnic en
patrimoni cultural.
Per últim, els BPU (béns amb protecció urbanística), són aquells béns no declarats ni incoats BCIN
o BCIL, els valors dels quals recau en l’arquitectura del lloc i/o paisatge del municipi. En aquest cas
recau en els municipis la consideració de crear els instruments de protecció i control necessaris, ja
que no solament es poden catalogar en el marc de la Llei 9/1.993 sinó que també ho poden ser a
través dels mecanismes de protecció que, com el present Catàleg, es basen en la legislació
urbanística.
D’acord amb l’article 3 de la llei "... els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni
cultural català, tan públic com privat, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el
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foment d’aquest patrimoni, i han d’estimular la participació de la societat, per la qual cosa s’han de
dotar els mitjans materials i personals adequats."
Pel que fa al Règim de protecció dels béns immobles, la Llei 9/93 fixa uns criteris d’intervenció per
als béns culturals d'interès nacional que són perfectament traslladables, adaptant-los en forma de
normativa, al control de la intervenció als àmbits, edificis i elements que formen el patrimoni
arquitectònic, artístic i històric de Manlleu.
Finalment, cal dir que la Llei conté també una regulació addicional pel patrimoni arqueològic,
presentant com a tret principal la introducció dels espais de protecció arqueològica, que són aquells
on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència
de restes arqueològiques o paleontològiques.

7. ÒRGAN COMPETENT PER AUTORITZAR OBRES
L’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns protegits és:
1.

Pels béns culturals d’interès nacional (BCIN): Comissió territorial del patrimoni cultural de

Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
2.

Pels béns culturals d’interès local (BCIL): Ajuntament de Manlleu.

Correspon a la Comissió territorial del patrimoni cultural de Barcelona del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya emetre informes sobre les propostes de deixar sense efecte la
declaració de béns culturals d’interès local, d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/93, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català.
La Comissió territorial del patrimoni cultural de Barcelona del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya pot emetre els informes i atendre les consultes que l’ajuntament els
formuli en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, en virtut del que
estableix l’art. 2.1.k del decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del
patrimoni cultural.

8. ESTRUCTURA DE LES FITXES DEL CATÀLEG DE BÉNS
Les fitxes s’estructuren amb una primera part on s’especifica el nom del bé a catalogar, i una
referència segons la tipologia del bé:
E. Arquitectura religiosa
R. Elements d’enginyeria civil
P. Arquitectura industrial
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CO. Conjunts urbans
U. Edificis urbans
N. Elements naturals
FN. Fonts
J. Jaciments arqueològics.
MU. Masies urbanes
M. Masies en sòl no urbanitzable
Seguidament s’estructura la informació amb els següents apartats:
1 - SITUACIÓ: on apareixen dues imatges del bé catalogat, adreça, coordenades UTM, dades
cadastrals, i plànol de situació i emplaçament.
2 - DESCRIPCIÓ DEL BÉ: on s’estableixen les característiques principals, com tipologia, estat de
conservació, ús actual i original, i una breu descripció tècnica i constructiva, i de l’entorn.
3 - HISTÒRIA: en aquest apartat s’inclou la data de construcció i autor, si es coneix, una breu
ressenya històrica i la bibliografia general.
4 - DADES URBANÍSTIQUES: on s’inclou el règim de sòl
5 - RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ: on es descriuen els motius de la catalogació,
tipus i nivell de protecció, altres catalogacions, entorn de protecció si existeix i usos permesos.

9. FONTS DOCUMENTALS
Aquest document ha estat elaborat a partir de la següent informació:


Fitxes de patrimoni arquitectònic subministrades per el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.



Fitxes de patrimoni del Colꞏlegi d’Arquitectes de Catalunya.



Toponímia del plànol cartogràfic de ICC a E 1/5000.



“Inventari d’obres d’arquitectura de Manlleu”, autors Miquel Surinyach i Pla i Joan Cabanas i coma.
1979



Estudi “Les Masies de Manlleu”, editat per El Ter- Manlleu 1999, diversos autors, coordinació Agustí
Danés i Emili Jané.



“Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial” Editat per Eumo
Manlleu : Ajuntament de Manlleu, 1990, colꞏlecció l’Entorn 15, Albadera i Salvadó, Joaquim.



“La Industrialització a Manlleu” editat per Museu de Manlleu. Autors Miquel Surinyach i Pla i Joan
Cabanas i coma.
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“Manlleu, el Ter i el canal Industrial” editat per Museu de Manlleu, autors Miquel Surinyach i Pla,
Joaquim Clusa i Oriach, David Rovira i Roquera, Dolors Arumí i Gómez, Joaquim Albareda i
Salvadó.



Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter (1era fase)



Article “Les fornícules manlleuenques, una mostra de cultura popular” de Joan Arimany publicat a la
revista La Gaseta.
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10. ELEMENTS DEL CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I
CULTURAL
Arquitectura religiosa
Núm. al plànol Denominació
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Nivell Protecció

Església de Santa Maria
B
El Sagrat Cor dels Germans de la Salle
B
Església de les Germanes Carmelites de l’Ensenyança B
Capella de Sant Jaume de Vilamontà
B
Capella de Sant Julià de Vilamirosa
B
Capella de Sant Esteve de Vila-Setrú
B
Santuari de Puig Agut o de la Mare de Déu de Lourdes B
Nostra Senyora de Gracia
B
Ermita de Sant Sebastià
B
Fornícules i imatges religioses
B

Tipus
Volum
Volum
Façana
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Element

MAREDEDÉU
M.D. de l’Assumpció
M.D. del Pilar
M.D. de la Gleva
M.D. del Carme
M.D. dels Àngels
M.D. de la Mercè
M.D. de Núria
M.D. de Fàtima
M.D. de la Font

Pl. Crist Rei
C. Rusiñol (buida)
C. Verge del Pilar
C. Vendrell
C. Vendrell
C. Torrent i Garriga
C. del Pont
C. del Pont
Av. Diputació
C. Umbert
Font de la Mare de Déu

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

SANTS
Sant Rafael Arcángel
Sant Jaume
Sant Pere
Sant Josep
Sant Joan Baptista
Sant Martí
Sant Antoni Abat
Sant Mamet
Sant Antoni de Pàdua
Sant Domènec
Sant Roc
Sant Isidre
Sant Ramon Nonat
Sant Lluis Gonzaga
Sagrada Família
Sagrat Cor de Jesús
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C. Alta Cortada
C. Sant Jaume
C. Horta d’en Font
C. Sant Pere
C. Sant Josep
C. Cavalleria
Pg. Sant Joan
C. Sant Martí
C. Enric Delaris (buida)
C. Cavalleria / Crtra. d’Olot
C. Sant Antoni
C. Torelló
C. Sant Domènec
C. Passió
C. Comte
Av. Diputació
C. Enric Delaris
C. del Pont (buida)
C. Jacint Verdaguer

F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
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PLAFONS DE RAJOLA
Marededéu del Carme

C. Sant Domènec

F31

Marededéu del Pilar
Sant Antoni de Pàdua
Sant Arnau
Sant Martí

C. de Núria
C. Montseny
C. Arcau de Corcó
C. Sant Domènec

F32
F33
F34
F35

Plaça Sant Antoni
Plaça Sant Jordi
Pujada Hospital
C. Garcia Estrada

F36
F37
F38
F39
F40

ALTRES
Sant Antoni de Pàdua
Sant Jordi
Moisès (font)
Sant Pancràs (font)
Passeig del Cingle

Elements d’enginyeria civil
Núm. al plànol Denominació
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Nivell Protecció

Pont de Can Molas
Molí de Miarons
Molí de Can Muntada
Rentants de baix
Pont del tren
Pont de la Gleva
Muralles, mà de Manlleu
Edifici de l’estació
Edifici de l’estació transformadora del ferrocarril

Tipus

B
B
B
B
B
B
A
B
B

Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum

Nivell Protecció

Tipus

Arquitectura Industrial
Núm. al plànol Denominació
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Can Sanglas
El Dulcet
Fàbrica de riu de Can Llanas
Can Buxó. (Fundició Ductil Benito)
Colònia Rusiñol, Can Ramisa
Ca l’Escolà, Fàbrica Casacuberta
Canal Industrial de Manlleu
Xemeneia i turbina de Ca l’Estapé

A
B
B
B
B
B
B
B

Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Element

Conjunts urbans
Núm. al plànol Denominació
CO1
CO2
CO3
CO4

Plaça de Fra Bernadi
Creixement de la ciutat
Carrer del Comte
Plaça de Gràcia
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B
B
B
B
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Edificis urbans
Núm. al plànol Denominació
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50

Nivell Protecció

c/ de Baixa cortada, 1. Casalot de Can Puget
B
c/ Alta cortada, 1. Can Puget
B
Pl. de Dalt Vila, 8. Casa Sastre
B
Pl. de la Quintana, 2. Can Gras
B
Pl. de Crist Rei, 1. Casa Vilaró
B
Pl. Grau, 7. Habitatge “Cala reina de les pageses” B
Pl. de Fra Bernardi, 1. Habitatge
B
Pl. de Fra Bernardí, 29. Casa Vilamala
B
Pl. de Fra Bernadí 32-33. Habitatges
B
Pl. de Fra Bernardi, 14. Habitatge
B
Pl. de Fra Bernardi, 10. Habitatge
B
c/ Enric Delaris, 27. Casa Mateu
B
c/ Enric Delaris, 31. Can Muntal
B
c/ Enric Delaris, 20. Can Senties
B
Via Ausetània, 2. Can Molas
B
c/ Enric Delaris, 52. Can Rifà
B
c/ Enric Delaris, 60-64. Colꞏlegi la Salle,
B
c/ Sant Domènec, 15. Can Grau.
B
c/ Sant Domènec, 11. Can Casacuberta
B
c/ Sant Domènec, 9. Casa Vilaseca
B
c/ Sant Domènec, 7. Can Sanglas.
B
c/ Sant Domènec, 10. Casa Barroca
B
c/ del Pont, 40. Ca l’Esteve
B
c/ del Pont, 38. Habitatge
B
c/ del pont. 36. Casa Garcia.
B
c/ del Pont, 39-41. Habitatge
B
c/ del Pont, 35. Habitatge
B
c/ del pont, 33. Casa Almeda
B
c/ del Pont, 29. Casa Dot.
B
c/ del Pont, 32. Habitatge
B
c/ del Pont, 27. Habitatge
B
c/ del Pont, 9. Centre Catòlic.
B
Passeig de Sant Joan, 54. Casa Curós Vilardell B
c/ del Pont, 6. Casa Andreu i Font.
B
c/ del pont, 73. Casa Valls.
B
c/ del Pont, 77. Can Muntada
B
Passeig del Ter, 14. Ca l’Areñas.
B
c/ del Torrent Magí, s/n. El Coro.
B
c/ de la cavalleria, 13. Can Nasi Paleta.
B
Pl. Fra Bernadí, 23. Habitatge
B
c/ St. Jaume,1. Can Portus
B
c/ St. Jaume, 7, Can Roqué.
B
c/ St. Jaume, 9, Can Grivé.
B
c/ Santiago Rusiñol, 2. Casa Sarda
B
c/ Santiago Rusiñol, 16-18. Casa Quintana II
B
c/ Santiago Rusiñol, 24. Habitatge
B
c/ Santiago Rusiñol, 39. Habitatge
B
c/ Santiago Rusiñol, 41. Habitatge
B
c/ del Ter, 50. Escola Bressol
B
c/ St. Jaume, 6. Entrada a la seu del Foment Mercantil
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Tipus
Volum
Volum
Façana
Volum
Volum
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Façana
Façana
Volum
Volum
Volum
Volum
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Volum
Element
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Element
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U51
U52
U53
U54
U55
U56
U57
U58
U59
U60
U61
U62
U63
U64

Pl. Crist Rei 5, Casa Palau Surroca.
B
c/ de Fedanci, 12. Can Gorchs
B
c/ Tras lo mur, . habitatge
B
Antic Bar Vista Alegre. Ctra Vic-Manlleu B-522 km 7
B
Pl. Fra Bernadí, 5. Cooperativa de pa i queviures B
c/ del Pont, 49. Fonda Magí
B
c/ del Pont, 4. Habitatge
B
c/ Alta Cortada, 2. Annex Can Puget
B
c/ del pont, 50. Can Jaumira
B
c/ Sant Domènec, 23. Habitatge
B
c/ alta cortada, 21. Ca n’Oliveras, Restes de la torre Almeda B
c/ Sant Domènec, 25. Ca l’Arqués
B
c/ Sant Jordi, 1-5. Caixa Manlleu
B
c/ de la Passió, 4. Habitatge
B

Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Element
Façana
Façana
Façana

Elements naturals
Núm. al plànol Denominació
N1-N7

Nivell Protecció

Tipus

B

Volum

Nivell Protecció

Tipus

Pollancredes RIU TER

Fonts naturals protegides
Núm. al plànol Denominació
FN1
FN2
FN3
FN4
FN5
FN6
FN7
FN8
FN9
FN10
FN11
FN12
FN13
FN14
FN15
FN16
FN17

Font de l’Arç
B
Font de Baix del Molinot
B
Font de la Cadernera
B
Font de Can Remissa
B
Font de Dalt de Casadevall
B
Font dels enamorats
B
Font de l’escanyall de la Roca
B
Font dels Jubilats
B
Font de Madiroles
B
Font de la Miranda
B
Font del Moisès
B
Font del Molinot (de Dalt)
B
Font de Niubó
B
Font de Sant Jaume
B
Font de Tarrés
B
Font de la Teula
B
Font de la Mare de Déu (antigament Font de la Igualtat)

B

Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element

Jaciments arqueològics
Núm. al plànol Denominació
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7

Nivell Protecció

Can Caseta
El Serrat dels Lluïsos, Les Esquitlleres
Fugurull – Can Caseta
Jaciment de L’Institut de Batxillerat de Manlleu
Campanar de l’església de Santa Maria
Plaça Grau núm 4
Camps del Mas Clavellas
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B
B
B
B
B
B

Tipus
a
a
a
b
b
b
b
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J8
J9

Subsòl de Dalt Vila
Subsòl de les masies en sòl no urbanitzable

B
B

b
b

Nivell Protecció

Tipus

B
B
B
B

Volum
Volum
Volum
Volum

Nivell Protecció

Tipus

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum

Masies urbanes
Núm. al plànol Denominació
MU1
MU2
MU3
MU4

El Dulcet
El Verdaguer
Mas Roca
El Benet

Masies protegides en sòl no urbanitzable
Núm. al plànol Denominació
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M52
M53
M54

Bellfort
Vila-Setrú, El Poquí
Sant Jaume
Camporat
Corcó
La Rierola
Madiroles
Niubó
La Cavalleria
La Roca de Clavelles
Lurdes
El Fugurull
Cal Batlle
La Comella
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11. INVENTARI D’ALTRES FONTS DE MANLLEU NO PROTEGIDES
Fonts naturals desaparegudes
Font de Baix de Casadevall
Font de Cal Batlle
Font de Camporat
Font de Can Cargol
Font de Can Codony
Font de la Casanova del Ter
Font de la Casanova d’en Pous
Font dels Degotalls
Font de les Dides
Font de Diumeres
Font dels Eugassers
Font del Mas
Font del Masxiquet
Font del Paré
Font del Poquí
Font del Puig
Font del Rabeig
Font del Rajoli
Font de Sant Isidre
Font de Sant Jaume Vell
Font del Sot
Font de la Teuleria
Font dels Teulers
Font de Torrents
Font de les tres Creus
Font del Ventós
Pous i cisternes
Cisterna del Fugurull
Pou de la Muralla
Pou del Poquí
Pou de Vilamirosa
Pou de l’Erm
Pou dels Horts del Moli
Fonts artificials existents
Denominació

Tipus

Font de la Caixa
Font del Carrer Garcia Estrada
Font del Carrer de la Gleva
Font del Carrer de Sant Jaume
Font del Carrer del Vendrell
Font del Doctor Oliveres
Font de l’Era Nova
Font de les Escales
Font de la Germana Concepció

disseny
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Font Nova de Sant Mamet
Font del Parc Angela Roca
Font del Parc del Benet
Font del Parc del Canal
Font del Parc de l’Erm
Font del Parc del Puig
Font del Parc del Vicens
Font del Parc dels Viladomat
Font de la Plaça de la Constitució
Font de la Plaça de Fra Bernardi
Font de la Plaça del Mercat Municipal
Font de la Plaça de Sant Antoni
Font de la Plaça de Sant Jordi

ferro fos
ferro fos
ferro fos
disseny
ferro fos
pilona de pedra
ferro fos
sortidor de ferro fos
ferro fos
disseny
pilona de rajolí

Fonts artificials desaparegudes
Font del Call de Ter
Abeurador de Cal Platero (desaparegut)
Font de la Candela
Font de Can Dorca
Font de Can Magí
Font de la Cortada de Baix
Font de la Cortada de Dalt
Font del Carrer d’Angel Guimerà
Font del carrer de l’Horta d’en Font
Font del Carrer Rusiñol
Font del Carrer de Sant Antoni
Font del Carrer de Sant Domènech
Font del Carrer de Sant Josep
Font del Carrer de Sant Martí
Font del Carrer de Torelló
Font de l’Estació
Font del Forn de la Calç
Font de Fra Bernardi
El Lago
Font de Mossèn Puntí
Font de l’Os
Font de la Plaça d’España
Font de la Plaça de Gracia
Font de la Plaça Grau
Font de la Plaça Nova
Font dels Rentants
Font de la Sagrada Familia
Font de Sant Mamet
Font de Sant Marti Xic
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NORMATIVA
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1 - Naturalesa, àmbit territorial i marc legal
1.1-El present document té la condició de CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL MUNICIPI
DE MANLLEU.
1.2-L'àmbit d’actuació és la totalitat del municipi de Manlleu.
1.3-El document es formula en compliment del que disposen els articles 59 i 69 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i s’adequa a
les determinacions de la legislació de regulació específica del Patrimoni Historicoartístic (Ley
13/1985 del Patrimonio Histórico Español de 25 de juny de 1985, Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del Patrimoni Cultural Català (LPCC), i Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció
del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (RPPAPC).
Art. 2 - Contingut
1. Les determinacions del present Catàleg es despleguen en els següents apartats:
-. Memòria
-. Normativa
-. Fitxes:
E. Arquitectura religiosa
R. Elements d’enginyeria civil
P. Arquitectura industrial
CO. Conjunts urbans
U. Edificis urbans
N. Elements naturals
FN. Fonts
J. Jaciments arqueològics.
MU. Masies urbanes
M. Masies en sòl no urbanitzable
-. Plànols de localització
Art. 3 - Vigència i obligatorietat
1. El Catàleg de béns a protegir del Municipi de Manlleu entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. La seva vigència serà indefinida fins que no es procedeixi la seva revisió o modificació.
3. Correspon tant a l’Administració Pública com als particulars l’obligatorietat de complir les
disposicions i determinacions del Catàleg.
Art. 4 - Interpretació i modificació
1. La interpretació del present document es realitzarà d’acord amb el seu contingut, els
antecedents històrics, i tenint en compte els seus objectius i finalitats.
2. En cas de dubte, imprecisió o contradiccions prevaldrà la documentació escrita sobre la
gràfica. La seva interpretació serà en el sentit de dotar de la major protecció als béns catalogats.
3. Els expedients de modificació d’algun element, tindran el mateix grau de precisió que el propi
Catàleg. En el cas de descatalogació o canvi de nivell de protecció de qualsevol Bé Cultural
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d’interès Local s’haurà de regir pel que estableix l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català.
Art. 5 - Drets dels propietaris
1. Pagament amb béns culturals
Els propietaris dels béns integrants del patrimoni culturals poden solꞏlicitar a la Generalitat o a
l’Administració local l’admissió de la cessió en propietat dels béns en pagament dels seus deutes.
Accepta la cessió el Departament d’Economia i Finances amb informe previ del DC, i el ple de la
corporació corresponent (art. 58 TRLUC)
2. Beneficis fiscals
Exempció de I'IBI: l’article 59.2 de la Llei del patrimoni cultural català, determina: “ Els béns
culturals d'interès nacional estan exempts de l'impost sobre béns immobles, en els termes fixats per
la Llei de l'Estat 39/1988, del 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals. Les obres que
tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats d'interès
nacional gaudeixen també d'exempció de l'impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres.
Aquestes exempcions no donen lloc a la compensació amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat en favor dels ajuntaments.”
3. Indemnitzacions
En el cas de les intervencions arqueològiques, s'han d'inspirar en el principi de més economia en
els perjudicis que es puguin ocasionar als particulars. Les indemnitzacions que puguin
correspondre es regeixen segons el que estableix la legislació sobre expropiació forçosa.
Si durant l’execució d’una obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el Departament
de Cultura ha de dur a terme les activitats de comprovació corresponents per tal de determinar l’
interès i el valor arqueològic de les troballes en el termini de vint dies a comptar des de la
comunicació. La suspensió de les obres no dóna lloc a indemnització. No obstant això,
l'Administració pot ampliar el termini de suspensió, si és necessari per a completar la investigació
arqueològica, supòsit en el qual, si l'obra és de promoció privada, s'apliquen les normes generals
sobre responsabilitat de les administracions públiques i no s'aplica el termini de dos mesos.(art. 52
LPCC).
L’article 35 LSE diu: “Supuestos indemnizatorios. Dan lugar en todo caso a derecho de
indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos (…)
b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos
respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el
uso que no sea susceptible de distribución equitativa.(…)”.
Art. 6 - Deures dels propietaris

1. Preservació, manteniment i conservació
En virtut del que disposa el legislació urbanística, les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instalꞏlacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació.
Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat d’aquests deures,
d'acord amb la legislació aplicable en cada cas i tenint en compte l'escreix sobre el límit dels deures
de les persones propietàries quan es tracti d'obtenir millores d'interès general. Els ajuntaments han
d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obres
necessàries per a conservar aquestes condicions. L'incompliment injustificat de les ordres
d'execució habilita l'Administració per adoptar mesures d'execució forçosa.
La declaració d'estat ruïnós no eximeix a les persones propietàries de les responsabilitats de tot
ordre que els puguin ser exigides pel que fa als deures de conservació que els corresponen.
Es poden establir per reglament procediments per a l’eliminació de determinades classes de
béns, si no han estat declarats d’interès nacional ni han estat catalogats. (Vegeu els articles 36, 38,
102 i 189 TRLUC; i 27 i següents, 37 i següents RLUC).
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En desenvolupament de l'LPCC, i d’acord amb l’art. 21, tots els béns integrants del patrimoni
cultural català han d’ésser conservats pels seus propietaris. Els propietaris han de facilitar
informació sobre l’estat dels béns i la seva utilització si els ho demana l’Administració. Segons l’art.
25 de l'LPCC, els propietaris dels BCIN o béns catalogats els han de mantenir i preservar per
assegurar la integritat del seu valor cultural i aquests no podran ser destruïts. L’ús al qual es destini
ha de garantir la conservació. Els propietaris han de permetre l’accés dels especialistes, per tal que
puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment.
Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de béns culturals d'interès nacional, en
compliment del deure de conservació, han de presentar al Departament de Cultura, si el
manteniment adequat dels béns ho requereix, un programa que especifiqui la previsió de les
actuacions necessàries per a la conservació dels esmentats béns (art 29 LPCC).
Les persones i les entitats que no compleixen el deure de conservació no es podran acollir a cap
mesura de foment. (art 55 LPCC)
Així mateix en l’art. 67, s’estableixen les mesures per la l’execució per part de l’Administració, en
cas d’incompliment.

2. Tempteig i retracte
Obligació de comunicar a la Generalitat de Catalunya les transmissions de l’immoble. La
Generalitat i l'Administració local poden exercir el dret de tempteig i, en el seu cas, de retracte (art.
26 LPCC).

3. Accés als BCIN
Obligació de permetre l’accés d’especialistes per al seu estudi (art. 25.3 i 30.1.a. LPCC)
Obligació de permetre la colꞏlocació d’elements senyalitzadors de la condició de BCIN (art.
30.1.b LPCC).
Art. 30.1.c LPCC: els propietaris dels BCIN estan obligats a permetre la seva visita pública
almenys quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats.
4. Prohibició d’enderrocament (arts. 25.2 i 32 LPCC)
Els BCIN només es poden enderrocar, parcialment o totalment, si han perdut els valors culturals
que es van prendre en consideració a l'hora de qualificar los. Prèviament a l'enderrocament dels
immobles cal haver fet els tràmits necessaris per a deixar ne sense efecte la declaració i, en cas
que tinguin en el subsòl restes d'interès arqueològic, cal haver hi fet la intervenció arqueològica
preceptiva.

TÍTOL II.-CATEGORIES I CRITERIS DE PROTECCIÓ
CAPÍTOL PRIMER. - NORMES DE PROTECCIÓ I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Art. 7 - Tipologies de béns
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, classifica el patrimoni cultural
català com aquells béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya
que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental,
bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials per al gaudiment dels
ciutadans.
D’acord amb els criteris de l’article 7 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i la naturalesa
dels béns catalogats en aquest catàleg, aquests es classifiquen en les tipologies següents:
 Arquitectura religiosa
 Elements d’enginyeria civil
 Arquitectura industrial
 Conjunts urbans

Catàleg de béns a protegir

25








Edificis urbans
Elements naturals
Fonts
Jaciments arqueològics.
Masies urbanes
Masies en sòl no urbanitzable

Art. 8 – Nivells de protecció dels béns protegits
D’acord amb el règim jurídic que determina la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català,
s’estableixen les següents nivells de protecció dels béns protegits:





A
B

BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional)
BCIL (Bé Cultural d’Interès Local)
EPA (Espai de protecció arqueològica)
BPU (altres bens de protecció urbanística)
Art. 9 - Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)

1. Són “Bé Cultural d’Interès Nacional” (BCIN) els béns immobles més rellevants del patrimoni
cultural català, inclosos en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Actualment tenen aquesta consideració:
R7 Muralles de Manlleu
2. Els edificis i elements considerats “Bé Cultural d’Interès Nacional” estan sotmesos a les
limitacions i obligacions de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
La intervenció en aquests edificis o elements necessitarà, previ a l’atorgament de la llicència
d’obres municipal, la corresponent autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Comissió Territorial de Patrimoni).
Art. 10 – Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)
1. Es considera “Bé Cultural d’Interès Local” els béns integrants del patrimoni cultural català que,
tot i la seva significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals
d’interès nacional, però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi.
Segons la Llei 9/1993 són tots aquells que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
estiguessin inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, o incorporats en els plans urbanístics, llevat que siguin béns culturals
d’interès nacional.
2. La protecció dels Béns culturals d’interès local, es regiran per les disposicions de la llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català i per les disposicions que s’inclouen en la present normativa.
3. La intervenció en aquests edificis necessitarà, previ a l’atorgament de les llicències d’obres
per l’Ajuntament, el corresponent informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Comissió Territorial de Patrimoni) amb caràcter perceptiu i vinculant.
Art. 11 – Espais de protecció arqueològica (EPA)
1.- D’acord amb l’art. 49 de la Llei 9/93, es consideren espais de protecció arqueològica (EPA),
els jaciments que no han estat declarats BCIN, on per evidències materials, per antecedents
històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.
Tots els EPA coneguts i relacionats en el catàleg de Patrimoni Cultural Català s’han incorporat
en aquest catàleg urbanístic municipal.
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2.-En el cas dels jaciments arqueològics i els EPA, les llicències d’obres dins d’aquest perímetre
hauran de ser objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el
jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.
Art. 12 - Altres béns de protecció urbanística (BPU)
1. Es consideren “altres béns de protecció urbanística” (BPU) tots aquells béns que no estan
inclosos dins els bens culturals d’interès nacional ni estan catalogats, però que per llur valor
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, geològic o ambiental, es
considera que s’han de preservar, perquè puguin esser gaudits pels ciutadans i puguin esser
transmesos amb les millors condicions a les generacions futures.
Art. 13 – Tipus de de protecció
Per als béns que formen part del catàleg, s’estableixen els diferents tipus de protecció:
Nivell A – Integral.
Nivell B – Volum.
Nivell B – Façana.
Nivell B – Element.
Nivell B – Protecció ambiental
Nivell C – Protecció documental
Nivell A – Integral: Nivell de protecció total, aplicable a aquells béns que s’han de mantenir
íntegrament, amb especial respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o
parts que els composen. Sols es permetran actuacions de restauració i consolidació que no
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.
Els béns dins d’aquest nivell tenen un grau de protecció total que inclou:
 Per edificacions:
o Façanes i cobertes i tots els seus elements (materials, acabat i formalització
d’elements com xemeneies i barrets, i altres elements que sobresurtin de coberta,
obertures, tipus de tancament, materials i acabat, al igual que altres elements com
baranes, ampits ...).
o Sistema constructiu i estructura.
o Formalització interior, materials i acabats.
 Per altres tipus de Béns:
o La totalitat del bé
Els béns inclosos en aquest nivell de protecció són els declarats com a BCIN, i tots els béns que
tenen un gran valor intrínsec a ells mateixos des del punt de vista artístic, històric, arqueològic o
paleontològic.
Nivell B – Volum: En aquest nivell s’inclouen els béns que s’han de preservar lliures de
modificacions substancials que els desfigurin. En termes generals són permeses les actuacions
encaminades a la seva conservació i posta en valor i a la recuperació d’aquells aspectes que
s’hagin vist alterats. Es permeten obres de consolidació, restauració, rehabilitació o millora i
remodelació.
Els béns dins d’aquest nivell tenen un grau de protecció que inclou:
 Per edificacions:
o Composició i elements constitutius de façanes principals i secundàries visibles des
del carrer, volums generals, cobertes, i els seus elements característics, així com
aquells espais interiors que en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic,
com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres, etc...
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Nivell B – Façana: En aquest nivell s’inclouen els béns que s’han de preservar lliures de
modificacions substancials que en desfigurin la seva visió exterior. En termes generals són
permeses les actuacions encaminades a la seva conservació i posta en valor i a la recuperació
d’aquells aspectes que s’hagin vist alterats. Es permeten obres de consolidació, restauració,
rehabilitació o millora i remodelació.
Els béns dins d’aquest nivell tenen un grau de protecció que inclou:
 Per edificacions:
o Composició i elements constitutius de façanes principals visibles des del carrer.
Nivell B – Element: Nivell de protecció on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus
elements. Són permeses obres de remodelació i rehabilitació, sempre i quan no es perdin els valors
dels elements que van originar la protecció.
Queden inclosos aquells edificis els valors dels quals resideixen principalment en la seva estructura
tipològica, exteriorment reflectida en la façana, i en la disposició dels elements comuns (vestíbuls i
caixes d’escala), que serien les parts protegides, la resta de l’edifici podrà esser afectat per
actuacions de rehabilitació, sempre que es mantinguin o revalorin els esmentats elements comuns.
Els béns dins d’aquest nivell tenen un grau de protecció que inclou:
 Per edificacions:
o Façanes i cobertes i tots els seus elements (materials, acabat i formalització
d’elements com xemeneies i barrets, i altres elements que sobresurtin de coberta,
obertures, tipus de tancament, materials i acabat, al igual que altres elements
com baranes, ampits ...).
Nivell B – Protecció ambiental: Nivell de protecció per a conjunts, el valor dels quals resideix
principalment en la configuració general exterior, paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic de
notable valor ambiental.
Quant als béns arquitectònics, aquest nivell protegeix els béns o conjunts BCIL i BPU, els valors
dels quals es troben fonamentalment a les façanes, per formar part d’un context d’edificacions
d’una mateixa tipologia que defineix un determinat ambient o paisatge urbà o rural.
Tot i que l’envoltant (façanes i cobertes) com a element independent no té un grau de significació
suficient per estar inclosos en el nivell B - Façana, si que es preserven les característiques generals
en relació a la influència que tenen dins el caràcter ambiental de l’entorn.
En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot la substitució total o parcial de
l’edificació, caldrà una adequació ambiental, mantenint els trets tipològics de les façanes, línies de
coronament, eixos de composició de les obertures, materials, cromatisme, ..., així com la
parcelꞏlació en el nou projecte. Es permet l’obertura de nous buits si es manté l’estructura
compositiva original de l’edifici o del moment històric que genera la catalogació.
Quant als Béns naturals i ambientals-paisatgístic, aquest nivell protegeix àrees, entorns i elements
puntuals, que tinguin valor ecològic i mediambiental (ex.: boscos, miradors, cingleres, abrics, jardins
històrics, fonts naturals, arbres monumentals)
Nivell C – Protecció documental: Nivell aplicat a aquells béns susceptibles de desaparèixer, on
l’important és deixar constància documental (planimetria i fotogràfica) per a garantir la permanència
de la seva memòria històrica. És aplicable a aquells BPU que per motius d’interès públic, no sigui
possible la seva conservació.
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CAPÍTOL SEGON. - TIPUS D’INTERVENCIÓ SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA.
Art. 14 - Intervencions sobre els béns arquitectònics
1.- Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), estan subjectes al tipus de protecció “Nivell A –
Integral”. Qualsevol intervenció en un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional ha de
respectar els criteris següents especificats a l’article 35.1 de la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català:
a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar
els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements,
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar
determinats elements o èpoques.
b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i
arqueològiques del bé.
c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i
morfològiques més remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s’utilitzin
parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.
e) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que
l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts
que hagin d’ésser eliminades.
f) És prohibit de colꞏlocar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i
cobertes del bé i de bastir instalꞏlacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la
contemplació
2.- Els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), estan subjectes al tipus de protecció “Nivell B –
Conservació”. Les intervencions en els mateixos, hauran de respectar els criteris següents:
a) La rehabilitació, la modernització, la remodelació i la utilització del bé han de respectar els
valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements,
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús. S’haurà de respectar
el nivell de protecció i els criteris d’intervenció especificats en aquest catàleg.
b) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i
morfològiques més remarcables del bé.
c) És prohibit d’eliminar parts del bé catalogat, excepte en el cas que comportin la degradació
del bé o que l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal
documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
d) És prohibit de colꞏlocar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i
cobertes del bé i de bastir instalꞏlacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la
contemplació.
3.- Els altres “béns de protecció urbanística” (BPU) estan subjectes al nivell de protecció que
s’estableix per a cada un d’ells en la fitxa corresponent.
Les intervencions en els mateixos, hauran de respectar els valors que van motivar la declaració,
mantenint la imatge i característiques arquitectòniques de l’edificació. Les obres que s’autoritzin,
hauran de mantenir els trets tipològics de les façanes, línies de coronament, eixos de composició
de les obertures, materials i detalls constructius característics (ràfecs, balcons,...), cromatisme, així
com la parcelꞏlació en el nou projecte.
Les obres no podran alterar ni modificar aquelles parts o aspectes de l’edifici que expressament
es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg.
4.- Les intervencions dins de l’Entorn de Protecció, hauran de respectar les disposicions de
l’article 35.3 de la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. El volum, la tipologia, la morfologia i el
cromatisme de les intervencions en els entorns, no poden alterar el caràcter arquitectònic i
paisatgístic de l’àrea, ni pertorbar la visualització del bé.

Catàleg de béns a protegir

29

Art. 15 - Intervencions sobre els Conjunts urbans
1.- Es considera “conjunt urbà” aquell tram de carrer, plaça, indret o conjunt d’edificis que per la
seva homogeneïtat, harmonia o valor històric com a conjunt cal preservar més enllà de l’interès que
pugui tenir cada un dels edificis que el formen, i que com a tal ha estat inclòs en aquest Catàleg.
2.- Els edificis integrats en un “conjunt urbà”, tindran com a mínim el nivell de protecció
ambiental (nivell B). Podran autoritzar-se obres de conservació, millora adequació de l’edificació
sempre que no alterin la imatge i característiques arquitectòniques del conjunt urbà del que formen
part, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg.
En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot la substitució total o parcial de
l’edificació, caldrà una adequació ambiental, mantenint els trets tipològics de les façanes, línies de
coronament, eixos de composició de les obertures, materials i detalls constructius característics
(ràfecs, balcons,...), cromatisme, així com la parcelꞏlació en el nou projecte.
Les obres que s’autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes de l’edifici que
expressament es relacionin en la fitxa corresponent del Catàleg.
3.- Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció
relacionats en les fitxes, sempre que s’incorpori un informe favorable de la Comissió de Patrimoni
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
4.- En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els
elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les
característiques tipològiques originals.
Art. 16 - Intervencions sobre els béns arqueològics. Espais d’expectativa
arqueològica
1. Definició de "bé arqueològic" :
Es defineix com aquella àrea o punt on es localitzen restes i/o vestigis arqueològics descoberts o
detectats mitjançant prospeccions o troballes recolzades per estudis històrico-arqueològics.
El Catàleg conté una fitxa per a cada un dels béns arqueològics en la que s’especifiquen les
dades de localització, cronologia, context, estat de conservació.
2. Tramitació del planejament sectorial que afecti a “espais d’expectativa arqueològica”.
2.1.- En la tramitació dels plans parcials, especials, projectes d’edificació i projectes
d’urbanització que afectin a “espais d’expectativa arqueològica” s’haurà d’incloure una proposta en
la que es relacionin les mesures necessàries per a la conservació del patrimoni arqueològic
possiblement afectat. En aquest sentit, la memòria dels documents a tramitar haurà d’incloure:
1) La delimitació de l’àmbit, i la informació actualitzada que es disposi sobre el jaciment o
la zona d’expectativa arqueològica.
2) Les mesures de protecció proposades.
2.2.- El pla o el projecte es remetrà al Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya per a que l’informi.
2.3- El document que es presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de
l’informa anterior, incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la preservació
del patrimoni arqueològic.
3. Obres en “espais d’expectativa arqueològica”:
3.1.- Qualsevol obra que afecti al subsòl, en un carrer o en una edificació que estiguin
inclosos en un àmbit definit com a “espai d’expectativa arqueològica”, es comunicarà al Servei
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a que en realitzi la
supervisió.
3.2.- En cas que aquest Servei ho consideri necessari, aquestes obres hauran de
contemplar una intervenció arqueològica prèvia, executada per un tècnic qualificat i autoritzada per
la Direcció General del Patrimoni Cultural.
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FITXES DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

Catàleg de Bens a protegir

ARQUITECTURA RELIGIOSA

Núm. Denominació

Nivell Protecció

E1
Església de Santa Maria
E2
El Sagrat Cor dels Germans de la Salle
E3
Església de les Germanes Carmelites de l’Ensenyança
E4
Capella de Sant Jaume de Vilamontà
E5
Capella de Sant Julià de Vilamirosa
E6
Capella de Sant Esteve de Vila-Setrú
E7
Santuari de Puig Agut o de la Mare de Déu de Lourdes
E8
Nostra Senyora de Gracia
E9
Ermita de Sant Sebastià
E10 Fornícules i imatges religioses
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Tipus
Volum
Volum
Façana
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Element
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CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Església de Santa Maria

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Dalt de Vila
X: 40767,64
Y: 4650143,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo
culte, parròquia
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
L’any 1936 es destruí l’església amb el seu mobiliari, ornaments i imatges incloses; en restà tan sols la façana i el campanar. Es reconstruí un cop
finalitzada la guerra.
La façana segueix la tipologia de façanes d’època barroca, que transforma la majoria d’esglésies parroquials de la comarca.
Consta d’una gran portalada emmarcada per dues columnes de fust llis i capitells de fulles d’acant, amb una portada de testera recta i un frontó
circular amb un conjunt escultòric al timpà (amb la representació de la verge). Hi ha un rosetó a la part central de la façana emmarcat per dues
columnes, iguals a les anteriors. La façana culmina en un frontó entretallat, com els que perfilen la majoria de façanes barroques.
El campanar te cinc cossos separats per motllures semicirculars llises, a manera de franges horitzontals. La base és de planta quadrada però a
partir del segon nivell és de planta poligonal.
Està coronat per una estructura molt treballada de ferro forjat que protegeix una campana, afegida al segle XIX. Les finestres són de mig punt.
DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:
L’església té annexada la Casa Rectoral

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XVIII

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
El 8 de novembre de 906 es va consagrar l’església de Santa Maria de Manlleu, es conserva l’Acta de consagració i una copia feta l’any 1072.
La Guerra Civil (1936-1939) va destruir aquest temple barroc. Entre 1941 i 1955 tornà a reedificar-se, d’acord amb els plans de l’arquitecte Josep M.
Pericas, aprofitant el campanar i part de la façana que havien quedat dempeus.

BIBLIOGRAFIA:
GRABOLOSA, ASSUMPTA. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
GAJA I MOLIST, ESTEVE. Història de Manlleu, Barcelona: Jaimes Libros. 1976
Arxiu Gavin d’arquitectura Religiosa.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A l’església només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior. A la casa rectoral en les
façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El sagrat cor dels Germans de la Salle

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 66
X: 440584,64 Y: 4649768,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo
culte, habitatge, convent i
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
L’edifici està situat vora el canal, al costat de les indústries; te una doble funció, doncs és escola i convent alhora. Les dependències conventual
s’interrelacionen amb els espais i la infraestructura del col·legi. Al llarg de les façanes exteriors s’observa una combinació entre les finestres d’arc de
mig punt i les de forma quadrada, que es van obrint de manera simètrica i totalment ordenada, excepte en els dos trams de finestres de mig punt
enllaçades per columnetes de capitells corintis.
L’església és d’una sola nau, amb la portalada en arc de mig punt: la part superior és treballada amb un timpà sostingut per dues columnes, la base
de les quals és esculpida amb el bust de la Verge, a manera de mènsula. A la part superior de la façana destaca una trífora amb columnetes de
capitells corintis entre les obertures que conté un vitrall de temàtica religiosa (Crist entre dos àngels).

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XIX-XX

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
L’any 1880 es fundà, en una vella fàbrica tancada anomenada Can Barola, el “Colegio del Sagrado Corazón de Jesús”. Fou promogut pels sectors
més conservadors de la població, entre ells els dirigents de la Joventut catòlica i l’impuls de fabricants i comerciants de Manlleu. El primer director
del centre fou Enric Delaris, nom que després s’ha donat al carrer on s’ubica aquest col·legi.
La capella s’inaugurà el 1903 i la façana, d’estil eclèctic, quedà enllestida el 1905, a càrrec del mestre d’obres Ramon Callís. Actualment és una
escola concertada que imparteix els cursos d’educació secundaria, batxillerat i mòduls professionals.
A la façana, en un rosetó en forma d’estrella, hi figura la data de 1905.

BIBLIOGRAFIA:
MUSACHS I GENERÓ, JOSEP M. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
GAJA Y PUJOL. Monografia sobre la Salle (Biblioteca Bisbe Morgades)
ÀLEX ROCA. Episodis d’ahir.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A l’església només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Església de les germanes Carmelites de l’Ensenyança

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer Sant Domènech, 24
X: 440694,64
Y: 4649899,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo.
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
De l’edifici original només se’n conserva la façana, ja que sorgiren problemes constructius a l’interior que provocaren el seu enderrocament.
L’estructura de la façana és rectangular amb el capcer triangular. El portal te forma d’arc de mig punt amb esqueixada, amb unes finestrelles a cada
costat de tipus romànic. Al damunt hi ha uns baixos relleus de pedra on s’hi representen els evangelistes amb llurs atributs. A sobre, hi ha una
galeria de finestres lleugerament ogivals, sobre la quals hi ha la imatge de Sant Josep i als costats uns òculs de pedra amb el marc decorat. La
teulada és coronada per dos pinacles i al centre per un campanar d’espadanya amb dues campanes

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XX

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
L’edifici fou obra de l’arquitecte J. M. Pericas, que acostumava a usar, com en aquest edifici, referències romàniques i gòtiques, i pedra masia.

BIBLIOGRAFIA:
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Façana
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En la façana només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació. No s’admetrà l’obertura de nous forats.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

Capella de Sant Jaume de Vilamontà

E4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

BV-5224 km 2
X: 440374,65

Y: 4652170,59

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura Religiosa
l’estat general de conservació és bo
culte, capella
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Capella de nau única amb la façana orientada a migdia; és coberta a dues vessants i el capcer presenta un frontó triangular llis amb un òcul a sota.
El portal és d’arc rebaixat amb dovelles i una ornamentació vegetal a la dovella central. L’interior és adovellat i presenta decoracions pictòriques. Als
peus hi ha el cor i als murs laterals s’hi obren capelles separades per pilars amb columnes adossades que tenen els capitells corintis. A l’absis hi ha
un retaule dedicat a Sant Jaume. La capella és adossada a un mas a la part de ponent. Al sector de tramuntana s’enfila el campanar de torre, que
és cobert a quatre vessants. L’edifici és fet amb còdols de riu i arrebossat al damunt.

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:
El conjunt es complementa amb dues edificacions annexes, un habitatge, un cobert i una zona enjardinada al davant

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XIX

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
Aquesta capella te els seus antecedents a l’església de Sant Jaume de Vilamontà que és documentada com a capella rural dependent de Santa
Maria des del 1247, emplaçada prop del mas de Sant Jaume Vell. Va desaparèixer al segle XVII. Resten només els fonaments de la capella
romànica.
Arrel d’un vot popular, a conseqüència del còlera de 1854, es va reedificar l’any 1855 a l’emplaçament actual més proper a la vila en un terreny cedit
pel Sr. Hipòlit Poquí. L’any 1856 es va obrir al culte realitzant la benedicció el bisbe Antoni Palau
S’hi celebra missa el dia del Sant Patró.

BIBLIOGRAFIA:
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
Lletres Amicals

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A les edificacions annexes (habitatge i cobert) en les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que
l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves necessitats. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin
els eixos compositius i tipològics.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Capella de Sant Julià de Vilamirosa

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E5

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

BV-522 km 6
X: 440108,63

Y: 4649102,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo. Restauració 1994
culte, capella - En desús
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Capella de nau única amb d’absis situat a llevant i la façana a ponent. El portal d’entrada és en arc de mig punt rebaixat; al seu damunt hi ha un òcul
ortogonal. A la banda esquerra hi ha una torre de campanar adossada, coberta a quatre vessants i amb finestres a la part superior. Fou
transformada als segles XVII i XVIII.
L’absis presenta arcs cecs i faixes llombardes, recentment lliurades de l’enguixat que les cobria; també les finestres han estat recuperades. A la part
de la capçalera, després del presbiteri, hi ha una capella lateral a cada banda cobertes ambdues amb volta quatripartita amb nerviacions (afegides a
principis del segle XVII). Als peus hi ha el cor i una capella fonda de menys alçada que la nau.

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XI-XVII

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
Antiga parròquia situada a l’extrem sud del terme de Manlleu, documentada l’any 1040.
El 1561 passà a ser sufragània de Granollers de la Plana. L’any 1868 va perdre la parroquialitat i el culte el perdé el 1936. Des d’aleshores resta
abandonada.
El lloc és conegut des del 946 i, com Manlleu, formava part de l’antiga demarcació de la civitas de Roda. Des del segle XV passa a ser una batllia
independent, que a principis del XIX es fusionà amb Malleu
Als anys 90 del segle XX va ser restaurada pel Servei de Patrimoni de la Diputació amb uns criteris que contemplen la conservació dels diferents
estils que engloba l’edifici. Actualment es dedica a activitats culturals.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A la capella només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

Capella de Sant Esteve de Vila-Setrú

E6

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

BV-5224
X: 440108,63

Y:4649102,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo. Façanes en conservació mitjana
culte, capella
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Capella de nau única amb creuer i sense absis. Al presbiteri hi ha dues finestres rectangulars. La façana, orientada a ponent, s’obre a través d’un
portal en forma de timpà (amb una petxina al mig) sostingut per dues columnes adossades al mur. Al damunt hi ha un òcul gairebé cònic. El capcer
presenta una forma sinuosa a la zona central. Al nord-est hi ha un campanar de torre adossat al temple i amb obertures semicirculars a la part
superior, cobert a quatre vessants. És de construcció moderna: es construí vers els anys 50 del segle XX

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:
La capella està envoltada per un mur que tanca el jardí. El conjunt costa a més de la capella d’un cementiri.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XI-XVII-XX

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
L’edifici romànic (citat a l’acta de consagració de Sta. Maria l’any 906) s’assenta sobre unes restes antigues d’època pre-romànica. Inicialment
vinculada a l’església de Santa Maria, va adquirir la categoria de parròquia independent entre els anys 1025 i 1050 per a tornar a dependre de
Santa Maria fins a mitjans del s. XIV (entre els anys 1332 i 1361), administrada per un sacerdot del prior de la canònica agustiniana. Al segle XVII
l’edifici fou reformat; Al s. XX s’hi afegí el campanar. La capella i els seus annexes, situada dins el terme de Mas Poquí, va ser propietat d’aquesta
família, actualment es propietat de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu del Bisbat de Vic. Durant el 1993 es van documentar 5 fases d’ocupació
diferents: amb restes de murs irregulars d’origen preromànic. Ja en època romànica es construí l’església de la que deriva l’actual, que constava
d’una sola nau de 18 metres de llarg per 7 metres d’amplada. Els murs són de còdols de riu lligats amb morter de calç. A la teulada de la nau
original es va documentar la coberta de lloses de pissarra, conservada sota una coberta de teules. A l’exterior de l’església es van documentar
enterraments antropomorfs excavats a la roca. Del segle XVI hi ha restes d’un possible cimbori al centre de la nau. Al segle XVII s’annexionen dues
capelles laterals a cada costa i es pavimenta l’església. Durant el s XX s’instal·la la coberta de teules i una nova estructura annexa, formada per
l’absis actual i la sagristia, així com el campanar, que es reconstrueix al 1939. Excavacions arqueològiques 1992/93
BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Caldrà conservar el conjunt que formen la capella, el cementiri i el mur que els envolta. A la capella només es permetrà la realització d’obres de
conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Santuari de Puig-Agut o de la Mare de Déu de Lurdes

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E7

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Crta. BV-5224. A 2 km del Km 2 Crta. Manlleu-Torelló
X: 441515,66
Y: 4649768,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
l’estat general de conservació és bo
culte capella
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Ermita dedicada a la verge de Lurdes i al Sagrat Cor. Es troba situada dalt d’un turó de marges de 696 metres d’alçada. L’edifici és de planta de
creu grega; per bé que els braços verticals no són gaire perllongats formant (amb voltes per aresta) dues capelles: la de la dreta dedicada a St.
Josep i la de l’esquerra a la Verge. Al creuer s’hi eleven uns arcs en forma d’ogiva, i a damunt de les petxines s’erigeix una cúpula prismàtica als
murs de la qual s’hi obren finestres ogivals decorades amb vitralls. Exteriorment la cúpula és coberta per una piràmide ortogonal. Als peus de
l’església s’hi situa el cor. La façana es troba orientada a migdia i presenta decoracions amb arquets cecs distribuïts de forma graonada, una
rosassa amb vitrall i un portal rectangular. Els braços de la creu són coberts a dues vessants i decorats amb pinacles.
Les parets exterior són ornamentades amb simulació de carreus i pedres cantoneres.

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:

1883

BREU RESSENYA HISTÒRICA:
L’edifici el va construir l’arquitecte August Font entre els anys 1883 i 1886 a instàncies del pietós Ramon Madiroles i Codina, hereu d’un mas situat
en terme de Manlleu a poca distancia de l’ermita. El 18 de febrer de 1886 va ser beneit pel Bisbe Morgades. Segons una nota de l’interior de
l’església, aquest fou el primer temple expiatori dedicat al sagrat cor a l’estat. El fundador va tenir cura de mantenir-ne la tradició mitjançant el
butlletí “ El faro de Puig Agut”, publicat entre 1886-1903. Està emplaçat al punt més alt del terme de Manlleu (696m).

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
Inventari del Patrimoni Cultural Inmoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
Monografia Maridoles (BBM de Manlleu)

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL.
En l'edificació annexe s'admet l'ús de restauració i hoteler .
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Al santuari només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Nostra Senyora de Gràcia

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E8

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

barri de Gràcia
X: 439860,64

Y: 4650173,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
L’actual Església de Nostra Senyora de Gràcia és el resultat d’una ampliació de l’original. Aquesta ampliació li dona al conjunt unes proporcions
singulars. La planta de creu amb una nau central de dimensió similar a les naus transversals, un absis petit i la torre de creuer octogonal amb
finestrals reduïts circulars i poca alçada, li donen personalitat a l’església, a més d’un interessant joc de pendents en les teulades. Les pintures de
l’interior són obra del pintor Joan Rifà.

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:
BREU RESSENYA HISTÒRICA:
La construcció del barri de Gracia i de l’Església és posterior als aiguats de 1940, i són conseqüència d’aquests. El 6 de maig de 1951 el bisbe de
Vic, Joan Perelló va beneir el temple.

BIBLIOGRAFIA:
“Pinzellades...” L’ Església de Nostra Senyora de Gràcia, Marta Pujol, pag. 85

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A l’església només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

Ermita de Sant Sebastià

E9

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Can Ramisa / Can Rusiñol
X: 438621,63
Y:4649569,6

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
fou enderrocada entre l’any 2007 i 2009, només es conserva la pedra de l’altar
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Petita capella entre mitgeres a la colònia de Can Ramisa / Can Rusiñol, avui desapareguda. Estava situada a l’est del conjunt industrial. La façana
estava orientada a ponent. El portal era d’arc apuntat i al damunt hi havia un òcul circular. A cada banda del portal hi trobàvem una finestra també
d’arc apuntat. Sembla que l’ermita hagués disposat d’un campanar d’espadanya. Disposava d’un cos annexe adossat en la direcció perpendicular a
la nau de l’ermita en el qual s’hi trobava una finestra d’arc apuntat

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:
BREU RESSENYA HISTÒRICA:

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Volum
Edifici

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Cal deixar l’emplaçament lliure d’edificació. Per qualsevol intervenció en el subsòl caldrà realitzar prèviament un estudi arqueològic

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Fornícules i Imatges religioses

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

E10

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Nucli antic de Manlleu

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
TIPOLOGIA:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
ÚS ACTUAL:

Arquitectura religiosa
ÚS ORIGINAL:

Culte

DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA:
Les fornícules o capelletes i la santificació dels gremis apareixen al mateix moment en que els gremis assumeixen poder i esdevenen un perill per a
les entitats religioses. Les fornícules o capelletes les podem definir com una urna que conté l’imatge d’una Mare de Déu o d’un sant i que es troba
als carrers, als camins o en d’altres indrets públics; moltes es relacionen estretament amb una font o un antic pou, com un espai comunitari que
aplegava el veïnat. No són només un element arquitectònic, sinó que també són un focus de irradiació de Fe, de creació de grups socials i punts
generadors de cultura popular.
Manlleu té una col·lecció de vint-i-vuit fornícules

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA - E

3 HISTÒRIA:
DATA:
BREU RESSENYA HISTÒRICA:
Domènec Torrent i Garriga esmenta en el seu llibre: “Manlleu, croquis para su historia al 1893”, fins a catorze fornícules, força anys després Esteve
Gaja i Molist a la guerra civil a Manlleu ens diu que n’hi ha trenta-sis.

BIBLIOGRAFIA:
JOAN ARIMANY JUVENTENY. Elements de la religió popular en context urbà fora dels edificis eclesiàstics: Les capelletes de carrer o fornícules a
Manlleu (Osona).
Treball de recerca sobre el patrimoni etnològic català, becat pel centre de promoció de la cultura popular i tradicional catalana.
Article Les Fornícules manlleuenques, una mostra de cultura popular, revista el TER.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Element
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà únicament la conservació i consolidació de la fornícula i de la imatge que conté

Aprovació inicial

LLISTA DE FORNÍCULES I ALTRES ELEMENTS ARQUITECTÒNICS PIETOSOS FORA DELS EDIFICIS
RELIGIOSOS DE MANLLEU
MAREDEDÉU
M.D. de l’Assumpció
M.D. del Pilar

Pl. Crist Rei
C. Rusiñol (buida)
C. Verge del Pilar
C. Vendrell
C. Vendrell
C. Torrent i Garriga
C. del Pont
C. del Pont
Av. Diputació
C. Umbert
Font de la Mare de Déu

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

C. Alta Cortada
C. Sant Jaume
C. Horta d’en Font
C. Sant Pere
C. Sant Josep
C. Cavalleria
Pg. Sant Joan
C. Sant Martí
C. Enric Delaris (buida)
C. Cavalleria / Crtra. d’Olot
C. Sant Antoni
C. Torelló
C. Sant Domènec
C. Passió
C. Comte
Av. Diputació
C. Enric Delaris
C. del Pont (buida)
C. Jacint Verdaguer

F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30

Marededéu del Carme

C. Sant Domènec

F31

Marededéu del Pilar
Sant Antoni de Pàdua
Sant Arnau
Sant Martí

C. de Núria
C. Montseny
C. Arcau de Corcó
C. Sant Domènec

F32
F33
F34
F35

Plaça Sant Antoni
Plaça Sant Jordi
Pujada Hospital
C. Garcia Estrada

F36
F37
F38
F39
F40

M.D. de la Gleva
M.D. del Carme
M.D. dels Àngels
M.D. de la Mercè
M.D. de Núria
M.D. de Fàtima
M.D. de la Font
SANTS
Sant Rafael Arcángel
Sant Jaume
Sant Pere
Sant Josep
Sant Joan Baptista
Sant Martí
Sant Antoni Abat
Sant Mamet
Sant Antoni de Pàdua
Sant Domènec
Sant Roc
Sant Isidre
Sant Ramon Nonat
Sant Lluis Gonzaga
Sagrada Família
Sagrat Cor de Jesús
PLAFONS DE RAJOLA

ALTRES
Sant Antoni de Pàdua
Sant Jordi
Moisès (font)
Sant Pancràs (font)
Passeig del Cingle

Catàleg de béns a protegir

Aprovació inicial

Formes Fornícules
5.Imatges:

F1

Catàleg de béns a protegir

F2

F3

F4

Aprovació inicial

F5

F6

F7

F9

F10

F12

F16

F8

F13

F17

Catàleg de béns a protegir

F11

F14

F18

F15

F19

Aprovació inicial

F20

F24

F21

F22

F25

F27

F30

Catàleg de béns a protegir

F26

F28

F31

F23

F29

F32

Aprovació inicial

F33

F37

F34

F35

F38

F39

F40

Catàleg de béns a protegir

F36

ELEMENTS D’ENGINYERIA CIVIL

Núm.

Denominació

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Pont de Can Molas
Molí de Miarons
Molí de Can Muntada
Rentants de baix
Pont del tren
Pont de la Gleva
Muralles, mà de Manlleu
Edifici de l’estació
Edifici de l’estació transformadora del ferrocarril

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció
B
B
B
B
B
B
A
B
B

Tipus
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Pont de Can Molas

ENGINYERIA CIVIL - R

R1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Baix Vila
X: 440865,64

Y: 4649685,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Pont format per cinc arcs de mig punt amb quatre finestres entre els arcs. Està construït amb còdols de riu de diferents mides i carreus de pedra
tallats en les estructures sustentats.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XV-XVII-XX Gòtic

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’any 1396 s’inicià la construcció del pont, d’estil gòtic, que millorà les comunicacions d’una banda a l’altra del Ter. Es construí gracies als donatius
i les aportacions dels particulars i es finalitzà als vols de 1460. El pont tenia a banda i banda parts d’un gruix de mig metre.
L’any 1627 s’hagué de tornar a construir a causa d’un terratrèmol que el destruí parcialment.
L’any 1908 s’eixampla la seva superfície transitable i se substituïren les parts per una barana de ferro. Al 1939 el pont tornà a ser destruït a causa
de la Guerra Civil. El 1941 es reconstrueix conservant l’estructura original, tornant a ser eixamplat l’any 1953.
A l'octubre de 2018 es van finalitzar les obres de construcció d'una nova llosa de més amplada per facilitar el pas de vianants.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Molí de Miarons, (Molí de Dalt)

R2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig del Ter
X: 440245,64

ENGINYERIA CIVIL - R

Y: 4649833,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Molí fariner, les aigües del qual van possibilitar la construcció de les Tres Fàbriques del carrer Vendrell

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:

Finals del segle XVII

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Finals del segle XVII, documentat des del 1679

BIBLIOGRAFIA:
EMILI BAYÓN. Informe Canal Industrial de Manlleu

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.
USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Caldrà mantenir els elements propis de la maquinaria del molí. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Molí de Can Muntada (Cal Blau)

ENGINYERIA CIVIL - R

R3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Molí de Can muntada
X: 440866,64

Y: 4649806,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Antic molí del 1840, també conegut com Cal Blau, que originàriament havia estat una fàbrica de filats. Contemporani a la transformació de l’antiga
sèquia del molí de Dalt de Manlleu en el Canal Industrial

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Fàbrica de filats fins el 1939 i molí de gra posteriorment.
Propietat de la família Pujol ( 1849-1917) i posteriorment de la família Rifà (1917-1943)

BIBLIOGRAFIA:
EMILI BAYÓN. Informe sobre el Molí Muntada. 2006. MIT
EMILI BAYÓN, Informe Canal Industrial de Manlleu. MIT

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Protecció dels soterranis, de la turbina Jonval, dels canals i de la maquinària del molí

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

ENGINYERIA CIVIL - R

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

Rentants de Baix

R4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Vora el canal al final del passeig Sant Joan
X: 440916,64
Y: 4649756,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
També coneguts com a Rentants de Cal Malgovern. Reconstruïts desprès dels aiguats de 1940.
Mostren el vessant més social del Canal Industrial de Manlleu. Àmbit de treball femení i d’esbarjo per a la quitxalla.
Actualment són els darrers rentants que es conserven en peu

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
Emili Bayón, Informe sobre el canal industrial de Manlleu

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Queden protegits tots els elements que conformen els rentants

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració

ENGINYERIA CIVIL - R

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Pont del tren

ENGINYERIA CIVIL - R

R5

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Línia de Ferrocarril
X: 439566,63

Y :4649630,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
És el pont més llarg de la línia de ferrocarril. Es composa de 7 pilars d’obra i estructura metàl·lica. Inicialment fou dissenyat per Gustave Eiffel, La
forma definitiva la pren quan es va electrificar la línia.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
Dins de Manlleu la línia ferroviària compta amb altres elements interessants, com és el pont en el camí de Puig Rodon.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Pont de la Gleva

R6

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

ENGINYERIA CIVIL - R

Pont de la carretera BV-4608
X: 437354,63
Y:4650341,61

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Pont compartit amb el Municipi de Sant Hipòlit de Voltregà

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració.

ENGINYERIA CIVIL - R

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Muralles, mà de Manlleu

ENGINYERIA CIVIL - R

R7

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Muralles de Manlleu
X: 440782,64

Y: 4650251,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
L’antiga muralla de Manlleu, datada del segle XIII, encerclava l’entorn del turó avui anomenat Dalt Vila, que contenia el primer nucli urbà que es
formà al voltant de l’església de Santa Maria. Tenia tres portalades i recorria el traçat d’alguns carrers i places. La muralla estava construïda sobre
una gran base de carreus de pedra, grans còdols de riu amb morter que, a mida que s’alça el mur, es redueixen de tamany. Possiblement estava
recoberta amb una capa d’arrebossat de calç i morter.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La població de Manlleu va néixer com a expansió de la primitiva sagrera o nucli de cases creat al voltant i creant la protecció de l’església parroquial
de Santa Maria (documentada des del 906). Poc desprès d’haver construït la fortificació (opus sive bastida), el 13 d’agost de 1277, Guilabert IV de
Centelles va atorgar un document pel qual reconeixia que havia fet aquella obra amb la condició que els homes de la sagrera s’hi pugessin refugiar i
defensar en la guerra contra Arnau de Cabrera. Entre els segles XIV i XVI la ciutat s’expandí fora del nucli emmurallat, urbanitzant-se els diferents
camins que duien a la ciutat. El sistema de creixement fou el d’afegir espais urbanitzats disposats concèntricament en relació a l’antic nucli, pel
sector nord-oest: cada creixement representa una ampliació de les muralles de protecció, que segurament devien estar formades pel darrera de les
cases i les tanques dels horts de les finques urbanes. Hi havia portes on arribaven els camins que unien Manlleu amb les poblacions veïnes,
masies, etc... Al darrer quart del segle XVI es va construir una plaça nova per al mercat (l’actual plaça de Dalt Vila), que va representar l’últim
eixamplament de la muralla, i que va desdoblar la porta de la vila situada al sud: en resultaren el nou “portal de la Plaça” A mes hi havia els antics
portal de Torelló (a la cantonada d’una casa del principi del carrer de Torelló encara hi resta un relleu en pedra que representa una mà estesa,
símbol de Manlleu, amb la data de 1582) i el de Sant Higini. La baixada Bonet va conservar restes de muralla fins al 1969.
BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIN
Nivell A
Monument històric

ENTORN DE PROTECCIÓ:
La protecció abasta el subsòl de la muralla i les estructures aèries que es disposen sobre el seu perímetre, atès que poden contenir parts de les
estructures històriques protegides.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIN

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Les actuacions que es facin en aquest sector resten condicionades a l’autorització per part del Departament de Cultura.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Edifici de l’estació

ENGINYERIA CIVIL - R

R8

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig de l’estació
X: 439481,64

Y: 4650019,59

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de l’estació que segueix les característiques de les estacions realitzades a la mateixa època. L’edifici està format per un cos de planta baixa i
pis amb dues ales laterals de planta baixa. El cos central disposa de tres obertures amb arc de mig punt a la planta baixa i sobre cada una
d’aquestes en planta pis hi trobem una finestra amb arc rebaixat, a sobre hi ha un òcul circular. Les ales laterals disposen cada una de tres
obertures amb arc rebaixat. En la façana a les vies es repeteix la disposició de forats de la façana a carrer, però les obertures del cos central de la
planta baixa són d’arc rebaixat. Totes les obertures estan remarcades amb maó, la resta de l’edifici està arrebossat. Les cobertes són de teula
ceràmica a dues vessants, la del cos principal te el carener perpendicular a la façana principal mentre que la resta tenen el carener paral·lel.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Edifici de l’estació transformadora del ferrocarril

ENGINYERIA CIVIL - R

R9

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Vora la carretera BV-4608 i la línia de ferrocarril
X: 439455,64
Y: 4650192,59

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici lligat al ferrocarril que mostra una arquitectura utilitzada típicament en els edificis ferroviaris. L’estructura de l’edificació és molt semblant a la
de l’edifici de l’estació.
L’edifici està format per un cos de planta baixa i pis amb dues ales laterals de planta baixa. El cos central disposa d’una porta central amb arc de
mig punt amb una finestra de dintell horitzontal a cada costat en planta baixa i en planta pis es repeteixen les obertures, sent la central un balcó amb
barana de barrots verticals de ferro. En el capcer triangular que acull les golfes queda a la vista una subestructura de fusta que en les façanes
laterals engloba tres petites obertures. Les ales laterals disposen de dues obertures amb arc de mig punt que queden recollides per un ampit
continu. L’edifici està arrebossat. Les cobertes són de teula ceràmica a dues vessants amb força pendent, la del cos principal te el carener
perpendicular a la façana principal mentre que la resta tenen el carener paral·lel.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ENGINYERIA CIVIL - R

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
- Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

ARQUITECTURA INDUSTRIAL
Núm.

Denominació

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Can Sanglas
El Dulcet
Fàbrica de riu de Can Llanas
Can Buxó. (Fundició Ductil Benito)
Colònia Rusiñol, Can Ramisa
Ca l’Escolà, Fàbrica Casacuberta
Canal Industrial de Manlleu
Xemeneia i turbina de Ca l’Estapé

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció
A
B
B
B
B
B
B
B

Tipus
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Element

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Sanglas

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig del Ter
X: 441175,64

Y: 4649877,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Es tracta d’un edifici format per una nau amb coberta a doble vessant, de planta i dos pisos. Les finestres s’obren de manera regular al llarg dels
tres nivells de l’immoble. Aquestes presenten dovelles i arcs de descarrega de totxo. Les finestres del segon pis són més petites. La teulada acaba
amb un ràfec inclinat molt reduït aguantat per una biga de fusta, amb unes bigues encreuades que la sostenen. El murs de la planta baixa estan
construïts amb còdols irregulars lligats amb morter de calç. Les cantoneres de reforç són de pedra picada. Els pisos superiors, en canvi estan fets
amb maons i arrebossat. Una de les parets laterals esta reforçada amb una pilastra adossada. En convertir-se en seu del Museu Industrial del Ter
s’afegí un cos nou a l’edifici antic, alhora que es canvià la coberta, es milloraren els accessos i s’acondicionaren els espais interiors. Cronologia:
1841
Conservació: Rehabilitada recentment, actualment és la seu del Museu Industrial del Ter. Ús actual: Museu Industrial del Ter.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’antiga filatura de cotó de Can Sanglas és un element representatiu del desenvolupament industrial de Manlleu. Aquesta fàbrica és documentada
des de mitjans de segle XIX, concretament des de 1841 i és una de les mostres més antigues de les primeres concentracions de fàbriques que
s’instal·laven a la vora del canal de Manlleu per aprofitar l’energia hidràulica. Can Sanglas és l’únic edifici fabril dedicat a la filatura que encara es
conserva de tot el conjunt. Va estar abandonada durant un temps i ara és la seu del Museu Industrial del Ter, inclòs dins la xarxa del Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (el projecte arquitectònic és de Carles Ferrater i Josep Maria Montaner). Tenen un gran interès les
infraestructures per a l’aprofitament de l’energia de l’aigua del Ter. Es tracta de dues turbines que usaven l’aigua de dos ramals diferents del canal
de Manlleu.
BIBLIOGRAFIA:
VVAA.
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL, ALBAREDA MANLLEU, J. La industrialització a Manlleu. Museu de Manlleu. Manlleu 1988.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
Revista AUSA.Revista L’EROL.
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell A
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Dulcet (Fàbrica Espanella / Fàbrica Comas

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig del Ter
X: 439954,64

Y:4649906,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Estructura inicial d’una sola nau a la que posteriorment se n’afegiren més seguint el mateix sistema constructiu. Al llarg de dos pisos s’hi obren,
regularment, finestres de la mateixa mida. Els murs són de pedra de riu (còdols) i filades de totxo al llarg de les façanes i emmarcant les obertures.
Aquesta fàbrica segueix la tipologia constructiva de la majoria d’indústries que voregen el Ter i que es començaren a construir durant el segle XIX
(1862).
La seva imatge compacta i majestuosa, conjuntament amb la resclosa annexa, és de les més entranyables de Manlleu. Per altra banda, la
solidesa de l’edifici el faria un contenidor apte per una gran quantitat d’usos públics.
Cronologia: La construcció inicial és del segle XIX (1862) i la remodelació del 1919-1941.
Conservació: l’estat general de conservació és bo. Ús actual: Industrial.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El Dulcet és la denominació de la primera fàbrica, actualment Ter Industrial S.A. És una de les poques indústries que s’implantaren vora el Ter
durant el segle XIX i que encara conserven la seva estructura original i segueixen funcionant com a indústries. És una d’indústria tèxtil que aprofita
l’aigua del riu Ter i les facilitats d’obtenció d’energia del canal.
El seu aspecte actual, prové de les reformes i ampliacions que s’hi van fer a partir de 1918, quan fou adquirida per l’empresa Llobet i Guri i de les
realitzades després de la Guerra Civil.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL, ALBAREDA MANLLEU, J. La industrialització a Manlleu. Museu de Manlleu. Manlleu 1988
Inventari del Patrimoni Cultural Inmoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
Manlleu el Ter i el Canal Industrial, Museu de Manlleu, 1996
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa protegir la resclosa, la casa de comportes, el volum i façanes de la fàbrica i el xalet.
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals de la fàbrica i els elements propis de la casa de comportes. S’admetrà
la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Fàbrica de riu Can LLanas

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig del Ter
X: 441559,64

Y:4649869,55

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Fàbrica que conserva la tradicional tipologia de les indústries del segle XIX, però molt transformada per les posteriors naus afegides a l’original.
Malgrat tot, les noves naus continuen essent llargues i construïdes amb totxos o còdols de riu (en els panys de la primitiva construcció i en part de
la nova).
Cronologia: Època XIX- XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Indústria.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Can Llanas és una de les fàbriques que s’instal·la al costat del riu Ter a finals del segle XIX, quan es consolida l’irreversible procés industrial. Can
Llanas va ser la primera fàbrica del despoblat.
Malgrat les transformacions ha arribat encara a avui en dia com una indústria tèxtil.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL, ALBAREDA MANLLEU, J. La industrialització a Manlleu. Museu de Manlleu. Manlleu 1988
Inventari del Patrimoni Cultural Inmoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural.
Manlleu el Ter i el Canal Industrial, Museu de Manlleu, 1996.
EMILI BAYÓN I ACIER ROCA. Episodis d’ahir.
4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es recomana protegir la resclosa, l’espai soterrani de la turbina Francis, la planta baixa de l’edifici d’habitatges i el llindar de l’antic molí de la
Cavalleria.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Buxó

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

El Mirador
X: 440686,64

Y: 4649432,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
També anomenada fàbrica de l’altre banda o fàbrica del Fugurull
Es tracta d’un edifici format per una nau amb coberta a doble vessant, de planta i dos pisos. Les finestres s’obren de manera regular al llarg dels
tres nivells de l’immoble. Aquestes presenten dovelles i arcs rebaixats de maó. Sobre cada finestra del segon pis s’hi troba un òcul oval. La
teulada acaba amb un ràfec inclinat molt reduït aguantat per unes bigues de fusta. El murs estan construïts amb còdols irregulars lligats amb
morter de calç. Les cantoneres de reforç són de pedra picada.
En la façana principal hi ha un cos una mica avançat situat al centre de la nau que configura l’accés a l’edifici. En aquest cos les obertures són
diferents de la resta, al centre hi ha la porta d’accés i a les plantes pis un balcó. Unes pilastres de maó remarquen la zona d’accés.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es recomana protegir la nau de la fàbrica, la resclosa i les restes de la casa de comportes (darrera resclosa amb elements de fusta al Ter mitjà)
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals de la fàbrica i els elements propis de la casa de comportes. S’admetrà
la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
La rehabilitació de l'obra de fàbrica del canal es farà respectant les seves característiques constructives i de materials. N'obstant s'admetrà l'ús de
material i sistemes constructius actual .
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Colonia Rusiñol / Can Ramisa

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P5

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carretera BV-4608
X: 438571,63

Y: 4649555,6

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Les fàbriques Rusiñol i Casacuberta són dos exemples interessantíssims de la primera època de la industrialització. Es componen de les naus de
producció, la casa del propietari i algunes cases per a encarregats o treballadors, tot dins d’un mur. A més hi ha les preses, els canals
corresponents i també les pollancredes i els horts.
La colònia Cau Faluga dels germans Rusiñol s’estructurava a l’entorn d’un gran espai lliure, amb un edifici d’estatge per als propietaris, una nau
de treball de planta baixa i dos pisos – amb un cos d’edifici central que mostra la intenció d’una ampliació que no es va arribar a realitzar mai- i dos
cossos d’habitatges per als obrers.
Els materials utilitzats són els tradicionals, amb murs de pedra de riu i filades de totxo, cantoneres de pedra picada i ornaments amb pedra picada
i totxo. L’estructura de les naus consisteix en pilars metàl·lics i jàsseres de fusta amb grans voltes rebaixades o forjats amb bigues de fusta.
La residència principal dels germans Rusiñol és l’edifici més representatiu de tota la comarca de l’arquitectura romàntica en un estil premodernista
juntament amb la casa Puget.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Arquitectònicament, aquest model d’implantació representa per primera vegada la dissolució de l’espai clàssic en arquitectura industrial i es donà a
Catalunya durant la segona meitat del segle XIX com a conseqüència de l’evolució de les construccions fabrils de Barcelona que, ja al segle XVIII,
es dedicaven a les indianes, passant pels complexos de les grans indústries de principis del segle XIX.
Inauguració 1857
Dulcet:
1845 - 1879
Rusiñol:
1879 – 1934
Llobet i Guri:
1940 - ?
Rovira i Claramunt: ?
BIBLIOGRAFIA:
Manlleu el Ter i el Canal Industrial, Museu de Manlleu, 1996.
EMILI BAYÓN. Origens de ...

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la Resclosa, la casa de comportes, el canal i les palanques, el Cau Faluga, la xemeneia i la nau de la màquina de vapor,
els edificis civils (habitatges encarregats, director, tartaner i antiga escola), l’ermita de Sant Sebastià , el safareig, la nau de l’antiga fonda i la font
(inclosa en el llistat de fonts naturals a protegir).
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals de la fàbrica i els elements propis de la casa de comportes. S’admetrà
la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Ca l’Escolà, fàbrica Casacuberta

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P6

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Pont de la Gleva
X: 437485,63

Y:

4650492,61

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
La colònia Casacuberta s’estructurava linealment amb les naus, de planta baixa i de planta baixa i un pis, preparades per a l’ampliació i,
frontalment en una altre eix paral·lel, s’hi ubicaven els habitatges dels obrers i l’estatge del propietari, que venia a residir-hi a temporades

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:
5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es protegeix el volum de la fàbrica, la xemeneia, la resclosa i el canal de sortida
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals de la fàbrica. S’admetrà la realització de noves obertures en les
façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Canal industrial de Manlleu

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

P7

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Manlleu
X: 440526,64

Y: 4649750,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
La creació del canal industrial (1841-1848) va representar l’inici de la industrialització moderna a Osona i, fins i tot, d’un nou equilibri territorial que
va desplaçar el centralisme industrial de Vic a l’entorn del Ter. Originà conjuntament, el desenvolupament industrial i urbà a Manlleu, fins a
convertir la vial de principis del segle XX en la població més pròspera activa i moderna d’Osona, i en una de les més dinàmiques de Catalunya.
Amb una longitud de 1.900m , una amplada mitjana de 6,5m, una fondària de 2m, i un cabal màxim de 8.000 l/s, és també per ell mateix una obra
d’enginyeria de gran valor que conserva alguns salts en funcionament i tots els elements que li són propis com separadors, sobreeixidors,
comportes, turbines, etc....
Canal construït amb còdols de riu que segueix el riu ter en el seu pas a Manlleu. Nombrosos ponts i palanques el creuen per comunicar la ciutat
amb el riu, però es la seva derivació industrial el que fa tant o més important que la construcció del pont sobre el riu Ter al segle XV.
Cronologia: Època XIX Conservació: l’estat general de conservació és bo. Ús actual: Canal.El Canal neix a la resclosa de la teula, on dos grans
bagants regulen el pas de l’aigua.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A Manlleu la industrialització està relacionada amb el riu, però sobretot amb el canal industrial que te antecedents en la sèquia que des de 1769 feia
funcionar el molí de dalt o d’en Miarons (actual molí de Can Vinyes) que a partir de 1829 s’aprofita per fer anar la fabrica tèxtil adossada al molí. Des
de 1841, quan Francesca Puget, Antoni Baixeres i Salvador Juncadelles van comprar els terrenys prop del molí per aixecar-hi les tres fàbriques. El
canal es va anar eixamplant i allargant per cobrir les necessitats de les indústries que s’anaven instal·lant al costat del Ter per aprofitar-ne l’energia
hidràulica.Declarat un dels cent elements del Patrimoni Industrial Català.

BIBLIOGRAFIA:
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
JOSEP PRATS I RUCA. El Canal Indutrial de Manlleu.
E. BAYÓN. Valoració del bé cultural. Setembre de 2006

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter
Només s’admetran obres de consolidació, conservació i restauració
Es recomana protegir el canal en tot el seu traçat, tant vist com soterrat, amb tots els elements que el composen. La rehabilitació del canal i els seus
elements respectarà les característiques formals del mateix . No obstant , es podran utilitzar materials i tècniques constructives actuals sempre que
s'adaptin a les característiques del mateix.
Altres elements del canal a protegir:
. Resclosa de la Teula, Les Turbines, Canals de desguàs, Ponts, Bagants, Comportes, Repartidors, Sobreeixidors
. Els soterranis de les tres fàbriques i alternadors.
. Repartidors de la seda.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

Xemeneia i turbines de Ca l’Estapé

P8

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig del Ter
X:437485,63

Y:4650492,61

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Elements de l’antiga fàbrica de Ca l’Estapé: xemeneia de planta rectangular i turbines situades al soterrani.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Obres de Consolidació, Conservació i Restauració
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

ARQUITECTURA INDUSTRIAL - P

CONJUNTS URBANS
Núm.

Denominació

CO1
CO2
CO3
CO4

Plaça de Fra Bernadi
Creixement de la ciutat
Carrer del Comte
Plaça de Gràcia

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció
B
B
B
B

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Plaça de Fra Bernardí

CONJUNTS URBANS - C

CO1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça Fra BernardíPlaça Fra Bernardí
X:440709,64
Y: 4650018,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Plaça porticada de planta rectangular amb una font (sortidor) al centre, paviment de pedra i jardinets a cadascuna de les cantonades, vorejant
l’espai central. Els bancs de pedra delimiten la plaça en els lloc on no hi ha jardinets.
Tocant al carrer de la font hi ha una escultura (feta el 1982) en una llosa de pedra en la qual està representat en relleu el bust de Fra. Bernardí,
monjo caputxí que fou ambaixador de la Generalitat durant el regnat de Felip V, i al record del qual està dedicada aquesta plaça.
En els extrems de la plaça, tocant als carrers St. Jordi, Mossèn Guardiet i de la Font, hi ha tres escultures: la primera és una al·legoria de la cultura
(1971, de Marino Amayo); la segona representa la Verge (1976, de F.Carulla Serra); i la darrera, un obrer idealitzat a la manera d’un heroi, essent
una al·legoria del treball.
Projectada al segle XIX. voltada d’edificis amb porxo a la planta baixa, donant una gran unitat al conjunt. Un dels seus costats apareix obert per una
gran escalinata que mena a la part vella del poble, on es troba l’església. Aquesta escalinata és flanquejada per dos edificis amb dues torres que
donen més èmfasi a l’obertura. Tota l’edificació correspon a l’època modernista i èpoques posteriors.
El 1967 es van treure els arbres, es pavimentà i es posà la font lluminosa del mig (aspecte actual).
La plaça, espai ocupat en un principi per horts, s’originà com a expansió del casc antic de la població o Dalt Vila, format per carrers i placetes
irregulars, salvant el desnivell i servint de nexe d’unió entre aquest sector i el de Baix Vila, configurat al llarg dels segles XVII i XVIII, de carrers
rectilinis, que s’estén des del nucli primitiu fins al Ter. Aquesta plaça, creada a partir d’un porxo unitari i una normativa de composició de façanes
que havien de ser edificades per iniciativa particular, ha anat passant per diversos processos de canvi, edificació, ampliació d’edificis i substitució,
trobant-se encara en procés de consolidació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

CONJUNTS URBANS - C

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època XIX-XX

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Degut al desenvolupament demogràfic produït els segles XVII i XVIII, el nucli urbà de Manlleu tingué la necessitat d’adequar-se a noves funcions. La
plaça de Fra Bernardí neix de l’exigència d’obrir una via que comuniqués el carrer de Sant Jaume i el del Pont, idea recuperada per un projecte fet
per l’arquitecte vigatà Marià Callís i encarregat per l’Ajuntament l’any 1891.
L’any 1893 s’inicia l’obertura de la plaça, que s’encarregà a l’arquitecte Manuel Vega. L’any 1897 s’obri el carrer Bisbe Morgades, i l’any 1900 es
construïren les primeres cases al voltant. L’any 1922 es construí un brollador en substitució d’un fanal que era situat al centre de la plaça. Al 1937
s’obri el carrer Doctor Guardiet.
A partir dels anys 60 la plaça sofrí diverses transformacions, la més important de les quals en canviarà la funció ( ja no s’hi celebra el mercat
setmanal) i va servi per substituir les fonts, el paviments i l’arbrat.
BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.

4 DADES URBANÍSTIQUES:

RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:
ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es recomana protegir l’estructura de plaça porticada

BCIL
Nivell B
El conjunt urbà

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Creixement de la ciutat. Els principals carrers

CONJUNTS URBANS - C

CO2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Torelló, de la Gleva, de la Cavalleria
X: 440782,64
Y:4650251,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Del creixement lineal de la ciutat als segles XIII-XVII (urbanització de les vies d’accés al clos emmurallat o primitiu nucli urbà) en són representatius
els carrers de Torelló, de la Gleva, de la Cavalleria, del Pont, d’Enric Delaris i de Sant Martí. El primer eixample (segle XVIII) es formà entre les dues
barreres naturals del riu Ter i el turó de Dalt de la Vila (indicat pels carrers de la Font, Cavalleria i de la Baixa Cortada) que actuaren de frontissa
entre l’eixample (Baix Vila) i el poble Antic (Dalt Vila). Així s’inicià el creixement format pels carrers de Sant Domènech, de l’Horta d’en Font i de
l’Horta del Frare, estructurats pels carrers del Pont, del Call del Ter, de Sant Martí i del Vendrell, juntament amb el riu Ter. A partir del segle XIX el
canal industrial i les noves vies de comunicació originaren el creixement actual de la ciutat.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

CONJUNTS URBANS - C

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El nucli original de població nasqué al voltant de Santa Maria, com una sagrera. Al segle XIII s’emmurallà. Les portes de la Vila eren quatre (portal
de Torelló, de Sant Higini, de la Plaça i del Compte). A partir d’aquestes portes sortien les vies de comunicació que es van anar transformant en
carrers, a base d’agrupar-hi habitatges i absorbir les edificacions aïllades del camí. Es formà, doncs, un model de ciutat radial que es consolidà
durant els segles XIII i XVII, al qual s’hi sobreposa un creixement urbanístic comportant el designi de planificació, la introducció del concepte de
plaça i del carrer com a espai projectat. Les noves àrees urbanístiques de creixement (Eixample) conviuran, però, amb les antigues estructures de
creixement lineal.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.

4 DADES URBANÍSTIQUES:

RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:
ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es recomana protegir l’estructura del carrer, mantenint el traçat.

BCIL
Nivell B
El conjunt urbà

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Carrer del comte

CONJUNTS URBANS - C

CO3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Compte
X:440762,64
Y: 4650243,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
El carrer del Comte conserva molts elements que formaven part de les cases dels segles XVI-XVIII, ara reformades i adaptades a les necessitats
actuals. Es pot considerar un conjunt arquitectònic, tant perquè manté el traçat del carrer (element urbanístic) com perquè cada una de les cases
presenta un element (llinda, ràfec, portalada, finestra... ) que el vincula l’època del barroc.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

CONJUNTS URBANS - C

3 HISTÒRIA:
DATA:

Època, XVII-XVIII

NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El carrer del comte és un carrer interior al recinte emmurallat de Dalt Vila, paral·lel a la línea exterior de la muralla. El considerem un conjunt
arquitectònic ple d’elements (finestres, llindes, portalades, ràfecs de teulada, paraments) que el vinculen a la transformació de la ciutat de l’època de
la industrialització (s. XIX-XX) que transformaren Baix Vila (part de la ciutat vinculada al Ter i les indústries tèxtils). Actualment, les cases han estat
restaurades, majoritàriament conservant i restaurant els elements barrocs que encara es conserven

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.

4 DADES URBANÍSTIQUES:

RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:
ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es recomana protegir l’estructura del carrer, mantenint el traçat

BCIL
Nivell B
El conjunt urbà

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Plaça de Gràcia

CO4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:
PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:

CONJUNTS URBANS - C

Plaça de Gràcia
X: 499810,77

Y:4650150,28

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

CONJUNTS URBANS - C

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El barri de Gràcia es creà a conseqüència de les destroces que van provocar els aiguats d’octubre de 1940. Les primeres cases es van inaugurar a
l’estiu de 1944 construïdes per la Diputació Provincial de Barcelona i “la Obra Sindical del Hogar”.

BIBLIOGRAFIA:
Pinzellades Històriques de Manlleu, Ed. Parròquia de Santa Maria de Manlleu, Coordina A. Roca i M. Mercè Puntí
Estudi tècnic del barri de Gracia, Manlleu, setembre 1983.

4 DADES URBANÍSTIQUES:

RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
El conjunt urbà

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es protegeix la porxada, la composició de façanes amb la proporció de forats, balcons i remats, els materials d’acabat i els colors.
Es recomana protegir l’estructura de plaça porticada.

EDIFICIS URBANS
Núm. Denominació
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50
U51
U52
U53
U54
U55
U56
U57
U58
U59
U60
U61
U62
U63
U64

Nivell Protecció

c/ de Baixa cortada, 1. Casalot de Can Puget
c/ Alta cortada, 1. Can Puget
Pl. de Dalt Vila, 8. Casa Sastre
Pl. de la Quintana, 2. Can Gras
Pl. de Crist Rei, 1. Casa Vilaró
Pl. Grau, 7. Habitatge “Cala reina de les pageses”
Pl. de Fra Bernardi, 1. Habitatge
Pl. de Fra Bernardí, 29. Casa Vilamala
Pl. de Fra Bernadí 32-33. Habitatges
Pl. de Fra Bernardi, 14. Habitatge
Pl. de Fra Bernardi, 10. Habitatge
c/ Enric Delaris, 27. Casa Mateu
c/ Enric Delaris, 31. Can Muntal
c/ Enric Delaris, 20. Can Senties
Via Ausetània, 2. Can Molas
c/ Enric Delaris, 52. Can Rifà
c/ Enric Delaris, 60-64. Colꞏlegi la Salle,
c/ Sant Domènec, 15. Can Grau.
c/ Sant Domènec, 11. Can Casacuberta
c/ Sant Domènec, 9. Casa Vilaseca
c/ Sant Domènec, 7. Can Sanglas.
c/ Sant Domènec, 10. Casa Barroca
c/ del Pont, 40. Ca l’Esteve
c/ del Pont, 38. Habitatge
c/ del pont. 36. Casa Garcia.
c/ del Pont, 39-41. Habitatge
c/ del Pont, 35. Habitatge
c/ del pont, 33. Casa Almeda
c/ del Pont, 29. Casa Dot.
c/ del Pont, 32. Habitatge
c/ del Pont, 27. Habitatge
c/ del Pont, 9. Centre Catòlic.
Passeig de Sant Joan, 54. Casa Curós Vilardell
c/ del Pont, 6. Casa Andreu i Font.
c/ del pont, 73. Casa Valls.
c/ del Pont, 77. Can Muntada
Passeig del Ter, 14. Ca l’Areñas.
c/ del Torrent Magí, s/n. El Coro.
c/ de la cavalleria, 13. Can Nasi Paleta.
Pl. Fra Bernadí, 23. Habitatge
c/ St. Jaume,1. Can Portus
c/ St. Jaume, 7, Can Roqué.
c/ St. Jaume, 9, Can Grivé.
c/ Santiago Rusiñol, 2. Casa Sarda
c/ Santiago Rusiñol, 16-18. Casa Quintana II
c/ Santiago Rusiñol, 24. Habitatge
c/ Santiago Rusiñol, 39. Habitatge
c/ Santiago Rusiñol, 41. Habitatge
c/ del Ter, 50. Escola Bressol
c/ St. Jaume, 6. Entrada a la seu del Foment Mercantil
Pl. Crist Rei 5, Casa Palau Surroca.
c/ de Fedanci, 12. Can Gorchs
c/ Tras lo mur, . habitatge
Antic Bar Vista Alegre. Ctra Vic-Manlleu B-522 km 7
Pl. Fra Bernadí, 5. Cooperativa de pa i queviures
c/ del Pont, 49. Fonda Magí
c/ del Pont, 4. Habitatge
c/ Alta Cortada, 2. Annex Can Puget
c/ del pont, 50. Can Jaumira
c/ Sant Domènec, 23. Habitatge
c/ alta cortada, 21. Ca n’Oliveras, Restes de la torre Almeda
c/ Sant Domènec, 25. Ca l’Arqués
c/ Sant Jordi, 1-5. Caixa Manlleu
c/ de la Passió, 4. Habitatge

Catàleg de Bens a protegir

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Tipus
Volum
Volum
Façana
Volum
Volum
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Façana
Façana
Volum
Volum
Volum
Volum
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Volum
Element
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Volum
Element
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Façana
Element
Façana
Façana
Façana

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casalot de Can Puget

EDIFICIS URBANS - U

U1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de la Font, 14
X:440620,64

Y:4650119,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Gran Casalot construït per la família Puget, molt interessant tant arquitectònicament com constructivament. L’imatge d’aquesta casa té una gran
dosi de significat per la majoria dels Manlleuencs. Són importants, a més de la casa pròpiament dita, totes les construccions annexes, la tanca i el
jardí, formant tot el conjunt una unitat.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Edifici de servei de can Puget.

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Puget

EDIFICIS URBANS - U

U2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer Alta Cortada, 1.
X:440667,64 Y: 4650152,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa senyorial de planta baixa i tres pisos. A la planta baixa hi ha tres portals, el del mig amb la dovella central decorada. Els balcons es
distribueixen al segon i tercer pis, sent el de sobre la porta central més llarg que la resta. Sostenen els balcons unes mènsules. Les finestres
corresponents a les golfes són de petites dimensions i la cornisa superior és acanalada. Al damunt hi ha un frontis, també decorat amb motius
vegetals.
L’interior es va modificar per adaptar-ho com a casa cultural i altres serveis, construint una escala nova i conservant el pati interior.
La part posterior de la casa presta un jardí que fa xamfrà amb el carrer Alt Cortada.
Cronologia: Època XIX Neoclassicisme- Romàntic (1876-1886-88)
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Casa de Cultura

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’edifici fou construït per la família Puget, una família d’industrials establerts a Manlleu i procedents de la Cerdanya Francesa. Tenien dues
indústries de filats i teixits per les quals usaven l’energia hidràulica del riu Ter, on havien adquirit un salt d’aigua l’any 1844.
La família està referenciada a la novel·la de Josep Pla “Un senyor de la terra del foc”, on a través del nét de Rafael Puget i Martí, que va establir la
fàbrica a Manlleu, ens assabentem del tipus de vida de la societat industrial de mitjans dels segle XIX.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
MERITXELL COLLELLDEMONT, Premi ajuntament de Manlleu
EMILI BAYÓN. Informe sobre l’edifici de Can Puget

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana al carrer Alta
Cortada, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Cal Sastre

EDIFICIS URBANS - U

U3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Dalt Vila, 8
X: 440685,64
Y: 4650172,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. El primer pis o principal te una balconada de dues finestres al centre i dues finestres banda i banda. El segon pis
te dos balcons i dues finestres a cada costat (procedents d’una construcció anterior, datades al segle XVIII), i el tercer una porxada de finestres
geminades amb una balustrada decorada de franges de rajoles blanques i blaves amb motius vegetals a l’ampit. La teulada acaba amb una
barbacana de fusta amb modillons i llates de fusta i enrajolat de motius geomètrics entre les llates.
Cronologia: Època XVIII amb remunta i reforma del s XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
A la llinda de la porta hi figura la data de 1735, segurament de la casa anterior, que fou substituïda per l’actual.
Cal Sastre va ser reformat per Ignasi Mas (conegut popularment com a “Nasi Paleta”), autor de moltes construccions de l’època a Manlleu. La
reforma respecta part de l’antiga construcció del segle XVIII, com les finestres que apareixen datades.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la planta baixa, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent..

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Gras

EDIFICIS URBANS - U

U4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de la Quintana, 2
X:440717,64
Y: 4650175,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi ha una successió de portes de testeres d’angle recte, excepte en la porta principal, que s’obre
a un carrer lateral i presenta columnes adossades que aguanten un arc carpanell molt rebaixat. El primer pis esta format per un seguit de balcons,
dels quals un és triple (sota la porta principal) i un altre es doble (al centre de la façana de la Plaça Quintana), assenyalant les parts més importants
de la casa (l’antiga “sala”). El pis superior està format per una sèrie de balcons, col·locats amb total simetria amb els anteriors. La teulada esta
construïda per bigues de fusta i llates transversals amb acabat de teules aràbigues que forma un ràfec decorat amb formes geomètriques
(enrajolat). Totes les llindes els balcons i les mènsules que el aguanten, estan decorades amb baixos esculpits amb motius vegetals.
Cronologia: Època XX, tot i que hi ha una llinda gravada del 1857, possiblement de l’
Conservació: Bona, fou rehabilitada entre els anys 2009 i 2010
Ús actual: Habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
En una de les portes hi ha una llinda amb la data de 1857. L’arquitecte fou Joan Sardà

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Vilaró

EDIFICIS URBANS - U

U5

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Crist Rei, 1
X: 440776,64
Y: 4650259,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Obra de l’any 1.908 construïda pel mestre d’obres manlleuenc Josep Illa encara que se li entreveu la mà d’Ignasi Mas.
Edifici de planta baixa i dos pisos. A la façana a la plaça de Crist Rei hi ha en la planta baixa una successió de tres portes de testeres d’angle recte,
la central més gran que les laterals. En planta primera i segona s’hi distribueixen tres balcons i sobre s’hi troba un òcul oval. Els balcons segueixen
la proporció de tamany de la planta baixa. Les obertures de la planta segona són més petites que les de la planta primera. La planta baixa és de
carreus de pedra regular, mentre que la resta de la façana és arrebossada. En les façanes laterals s’hi distribueixen varies obertures que es
disposen seguint eixos compositius verticals. Aquestes façanes són arrebossades. Les cantoneres són de carreus regulars de pedra.
La part posterior de la casa presta un jardí que fa façana al carrer de la font, on hi ha dues torres que remarquen les cantonades.
Cronologia: 1.908
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Seu del museu municipal als anys trenta.

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
ESTEVE GAJÀ I MOLIST, “El Manlleu dels anys trenta”

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa protegir la casa, els jardins, les torres i les baranes.
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes (excepte en
la façana a la plaça de Crist Rei), sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la plaça Grau, 7

EDIFICIS URBANS - U

U6

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça Grau, 7
X: 440776,64

Y: 4650259,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa unifamiliar que segueix clarament la tipologia de les cases dels segles XVI-XVIII. A la plana baixa hi ha les dependències dels serveis, amb
una porta d’entrada semicircular amb dovelles de pedra (seguint la tradició gòtica). Al primer pis s’hi obren varies finestres amb balcó de senzilles
baranes de ferro, que corresponen a les habitacions. Al pis superior hi ha una porxada que servia d’assecador.
Hi ha un pou d’ús comunitari datat el 1783 adossat a una de les façanes. Te forma de cavitat cilíndrica en sentit vertical, i fou construït a l’exterior de
la casa amb còdols i morter, i material reaprofitat (pedres, peces de ceràmica...). Comunica amb un terrat del primer pis a traves del qual s’accedeix
al pou. La corriola i la politja estan adossades a la paret de la casa.
Cronologia: Època XVII- XVIII Barroc
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Amb la importància de la industrialització a Manlleu, durant el segle XIX i principis del XX, es van transformar la majoria de cases del poble. Aquesta
casa és una de les poques que encara que sofrís modificacions en la distribució de les obertures o s’hagués ampliat en algun sector, no varià
l’estructura general ni la decoració de la façana, essent un testimoni del tipus de cases que majoritàriament foren transformades.
Per construir la casa s’aprofità la muralla que cloïa Dalt Vila durant l’època medieval. Era prop d‘una de les portes que s’obria al camí de Torelló
(portal de Torelló). A la llinda d’un dels balcons apareix gravada la data 1692.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana del carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la plaça de Fra Bernardí

EDIFICIS URBANS - U

U7

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Fra Bernardí, 1
X: 440693,64
Y: 4650068,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa de planta baixa i quatre pisos. Està construïda seguint l’estructura de tres cossos, un de central en forma de torre i coberta a quatre vessants, i
dos de planta rectangular a banda i banda, seguint la tipologia de la casa de la Caixa d’Estalvis de Manlleu, situada al seu davant. En comú tenen la
torre, i els esgrafiats de la façana.
Cronologia: Època XX modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’edifici, construït als anys 80 dels segle XX, queda inserit a l’entorn arquitectònic de la plaça seguint els tipus de l’arquitectura manlleuenca de
principis dels segle.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les dues façanes que donen a la plaça. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No
s’admetrà la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les obertures.
S’hauran de conservar els esgrafiats de la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Vilamala

EDIFICIS URBANS - U

U8

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Fra Bernardí, 31
X: 440753,64
Y:4650063,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. Les obertures dels dos pisos habitables són balcons amb les baranes de ferro forjat, mentre que al pis superior hi
ha una porxada, que tenia funció d’assecador reformada al 1927. Tota la façana està decorada per esgrafiats que divideixen els diferents cossos de
la façana, tant verticalment (columnes amb fusts estriats i capitells de volutes), com horitzontalment (franges de línies rectes). Els panys de paret
estan decorats amb incisions en l’arrebossat imitant carreuons rectangular ben tallats amb petites rajoles de ceràmica de colors en els angles o
juntes. Les llindes, els brancal i els ampits de les finestres balcó estan especialment decorades amb esgrafiats de motius vegetals (fulles i flors). A la
part superior de la façana, en la línia de separació dels dos pisos, destaquen les representacions de flors i ramatges enllaçats de rajoles i tessel·les
de ceràmica.
Cronologia: Època XX modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
És una construcció que correspon a l’època de transformació d’antigues cases del nucli urbà de Manlleu, en un temps en que el benefici
proporcionat per les indústries i el comerç generava un excedent que s’usava i invertia en la construcció.
La casa Vilamala va ser construïda pel mestre d’obres Ignasi Mas, nascut a Manlleu i conegut amb el sobrenom de “Nasi paleta”. L’encàrrec fou de
Joan Vilamala, industrial de Manlleu, el nom del qual figura en una llinda a la porta d’entrada al jardí.
La botiga de can Vilamala és la més antiga de Manlleu.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
AA 25-443-53

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona a la plaça. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà
la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les obertures.
S’hauran de conservar els esgrafiats de la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

EDIFICIS URBANS - U

U9

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Plaça de Fra Bernadí, 7
X: 440758,64
Y:4650003,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Ocupa un dels llocs estratègics d'obertura a la plaça, resseguint el desnivell de l'escalinata. Constitueix una fita visual en el conjunt urbà, destacanthi la torre en cantonada amb coberta piramidal. L'edifici consta de planta baixa i tres plantes. Composició clàssica de les façanes, amb balcons de
ferro, esgrafiats, etc.
L'edifici manté en planta baixa els porxos que són comuns a tot el conjunt de la plaça.
Va sofrir una reforma Noucentista per l'arquitecte Isidre Puig Boada.
Context: Eixample noucentista. Zona molt consolidada, d'escassa renovació edificatòria.
Cronologia: Època 1908 i 1926. Noucentista
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatges

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
JOAQUIM ALBAREDA SALVADÓ, Caixa de Manlleu, 100 anys de història, 1896-1996

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les dues façanes que donen a la plaça. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No
s’admetrà la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les obertures.
S’hauran de conservar els esgrafiats de la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

EDIFICIS URBANS - U

U10

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Plaça de Fra Bernardí, 14
X:440694,64
Y:4649969,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos, formats per un sol balcó a cada pis. Els balcons estan decorats per dues columnetes adossades de fust estriat i
capitell de fulles als brancals i franges horitzontals amb motius vegetals a manera de sanefa treballats amb un estuc de dos colors. La teulada
acaba amb una cornisa continua de pedra amb modillons decorats que la recolzen. Una peculiaritat de la casa és que la seva amplada és la
mateixa que la llum d’un dels arcs que formen els porxos de la plaça (4m. aprox.) essent una de les cases més estretes de Manlleu.
Cronologia: Època XX noucentisme
Conservació: l’estat general de conservació no és massa bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Forma part del grup d’edificis de la part antiga de la ciutat (Baix Vila), que es transformen durant la primer meitat del segle XX, construïdes,
generalment, per la burgesia adinerada que controlava el sector industrial.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona a la plaça. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No
s’admetrà la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les obertures.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

EDIFICIS URBANS - U

U11

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Fra Bernardí, 10
X: 440671,64
Y:4649970,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa construïda sobre les voltes de la plaça, pel que consta d’un sol pis on s’hi obre una gran balconada que s’allarga en tota la façana, amb una
barana de ferro forjat. S’hi obren quatre finestres amb les llindes decorades amb un entaulament de frontó punxegut amb representacions vegetals
al timpà, pintat amb estuc de colors. Tota la façana està decorada per incisions a l’arrebossat imitant carreuons de pedra ben tallats. A la part
superior de la façana hi ha una franja o sanefa que abasta tota l’amplada de la façana, amb motius vegetals esculpits de guix i pintats de colors vius.
Cronologia: Època XX, modernisme.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segueix la tipologia de les cases de Manlleu que foren transformades a principis del segle, degut a la prosperitat de la Revolució industrial.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona a la plaça. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No
s’admetrà la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les obertures.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Mateu

EDIFICIS URBANS - U

U12

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 27
X:440628,64 Y:4649974,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos amb obertures a manera de balcó combinades amb finestres quadrades petites. A les cantonades hi ha carreus
polits de dos colors diferents per reforçar-les. Totes les finestres estan decorades amb esgrafiats de color blanc i blau de motius vegetals que són
diferents a cadascuna. El ràfec inclinat de la teulada està decorat per un seguit de modillons de formes rectes esculpides en baix relleu i entre les
llates de fusta que s’alternen amb els modillons, sanefes de rajoles de ceràmica similars a les sanefes de la façana.
Cronologia: Època XX,
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Correspon a les cases de nova planta que es construïren a Manlleu durant la primera meitat del segle XX, quan els industrials invertiren el seu
excedent en la construcció.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les plantes pis de les dues façanes que donen a carrer. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Muntal (Actualment Can Castells)

EDIFICIS URBANS - U

U13

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 31
X: 440629,64
Y: 4649940,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. La planta baixa ha estat adaptada al comerç, però el primer i el segon pis conserven l’estructura original. Al
primer pis s’hi obren tres finestres unides per una balconada de barana de ferro forjat. Les finestres estan decorades, als brancals per unes
columnetes adossades de fust llis i capitell de volutes, i a la llinda amb una sanefa geomètrica amb unes flors, al centre i als extrems.
Al segon pis els tres balcons són situats simètricament sobre les obertures del primer pis; les obertures estan decorades als brancals amb les
mateixes columnes adossades que al primer pis, i a la llinda amb un entaulament de frontó discontinu amb un relleu d’iconografia vegetal al centre i
motllures semicirculars que el perfilen. La façana acaba amb una franja d’estuc de colors crema i negra, amb un dibuix lineal d’uns “putti” entre
ramatges i flors. La teulada acaba amb una barbacana, de llates i rajoles, i un ràfec continu de fusta decorat.
Cronologia: 1894 Eclecticisme. Reforma de Mariano Callis.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Correspon a l’onada constructiva que afectà Manlleu a finals del segle XIX i principis del XX relacionada amb l’increment del sector industrial. Els
motius ornamentals utilitzats en els balcons es donen en la majoria de cases d’aquesta època.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
EMILI BAYÓN, P. CASAS. Estudi IPEC, Centre de documentació del MIT

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona al carrer Enric Delaris. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació.
No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Senties

EDIFICIS URBANS - U

U14

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 20
X: 440629,64
Y:4650017,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dos pisos d’un industrial manlleuenc.
La façana està formada per tres obertures amb arc rebaixat a la planta baixa amb brancals rectilinis. Sobre cada obertura en les plantes pis s’hi obre
una balconada amb llosa de pedra sustentada per mènsules decorades i baranes de ferro forjat treballades. En la planta primera el balcó es
corregut, incorporant les tres obertures. Una sanefa horitzontal lliga les diferents lloses dels balcons.
Cronologia: Correspon a un eclecticisme molt simple que enllaça perfectament amb el neoclàssic contemporani.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona a carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Molas

EDIFICIS URBANS - U

U15

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Via Ausetània, 2
X: 440860,64 Y: 4649638,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Habitatge unifamiliar construït al cap del Pont l’any 1888 per en Jaume Macià (mestre d’obres). És una casa amb molt de significat per els
manlleuencs.
Cronologia: any 1888.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
S’admetrà el manteniment de l’edificació principal, encara que no compleixi les separacions a vial i als límits que estableix la qualificació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Rifà.

EDIFICIS URBANS - U

U16

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 52.
X: 440610,64
Y: 4649878,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos amb un eix de simetria central molt marcat. Les obertures de la planta baixa han estat modificades, però conserva
les dues centrals que són originals, una de les quals te una inscripció en el dintell. En la planta primera i segona s’hi troben dos balcons amb llosa
de pedra i barana de forja molt treballada amb motius geomètrics. El balcó de la planta primera és continu. A la tercera planta hi ha una porxada que
devia tenir la funció d’assecador amb una balustrada de pedra. A cada planta una petita cornisa remarca la línia dels forjats. La façana està
acabada amb un estuc simulant maó i totes les obertures (excepte les de la planta tercera) tenen els brancals i dintells rectilinis de carreus de pedra.
L’edifici està coronat per una balustrada.
Cronologia: Segurament realitzada en el seu aspecte actual a finals del segle XIX o a principis del XX.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura.. 1.979
JOSEFINA RIEROLA. Biografia d’Eduard Rifà i Anglada. La campana de Gràcia, març 1901

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana que dona a carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la
realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Col·legi la Salle

EDIFICIS URBANS - U

U17

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer d’Enric Delaris, 66
X: 440643,36 Y:440533,12

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de grans dimensions de planta baixa dues plantes pis que acull un conjunt de dependències per a la comunitat de germans de la Salle.
L’edifici està format per cinc cossos, el central dels quals és l’església i a banda i banda es situen els altres cossos, sent simètrics respecte l’eix del
cos central. Els cossos adossats a l’església, en la façana al carrer Enric Delaris, disposen de dues obertures en planta baixa d’arc de mig punt amb
emmarcament rectilini, a sobre hi ha un balcó corregut que engloba dues balconeres també d’arc de mig punt amb emmarcament rectilini i un escut
de pedra entre les dues obertures amb la data de 1905. En la planta segona hi ha sis obertures d’arc de mig punt amb pilastres de carreus de pedra
esculpits amb capitells decorats amb diversos motius. Sobre cada pilastra hi ha un òcul. Aquestes obertures es sustenten en una cornisa de pedra
amb diverses mènsules que també són decorades. L’edifici està rematat per una cornisa de pedra decorada.
A banda i banda d’aquests cossos hi trobem els altres dos que són molt més senzills. Disposen de varies obertures distribuïdes regularment, totes
elles d’arc de mig punt.
S’inclou el Patronat de cultura de la Salle, amb façana d’obra vista amb elements decoratius de pedra. L’edifici és d’estil eclèctic amb traçat
neoclàssic i fou obra de l’arquitecte Enric Sagnier i del constructor Ramon Molas.
Obra eclèctica d’en Ramón Callís amb antecedents a altres llocs de la comarca.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: escola

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
1930 en Josep Molas realitzà una intervenció amb bon encert
Actualment és una escola concertada que imparteix els cursos d’educació secundaria, batxillerat i mòduls professionals.
El 18 d’abril de 1880 es fundà el col·legi del Sagrat Cor, el sisè que la institució obria a Espanya. La preocupació dels membres de la Joventut
Catòlica i de mossèn Pere Comas per la formació dels joves manlleuencs, i el suport d’un grup de propietaris, van fer possible que el col·legi, dirigit
pel germà d’origen rossellonès Enric Delaris, obrís les portes. Originàriament s’ubicà en el local de l’antiga fàbrica de Can Barola, fins que el 1930es
culminaren les reformes que van donar lloc a l’edifici actual, després d’haver agregat diverses finques a l’espai actual. El col·legi es consolidà ben
aviat i gaudí de prestigi: el 1908 acollia 462 alumnes, en quatre règims diferents; internat, externs de pagament, alumnes que assistien gratuïtament
a classe i alumnes de l’escola dominical.
El Patronat de Cultura fou una iniciativa de l’industrial Josep Sanglas Alsina empresa l’any 1930 amb l’objectiu d’enlairar la cultura dels
BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
Monografia d’Esteve Gajà i Francesc Pujol

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les façanes al carrer Enric Delaris i al Passeig del Ter. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.
No es protegueix la tanca del Passeig de Ter, afectada per l'ampliació de la vialitat .

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Grau

EDIFICIS URBANS - U

U18

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Domènec, 15 - 17
X: 440881,64 Y: 4650065,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. L’aspecte actual de la casa és degut a una ampliació feta al 1.915 per en Josep Illa i posterior reforma total de la
façana.
Va ser construïda entre 1.915-1923 pels mestres d’obra Josep Illa i Ignasi Mas.
Una certa rigidesa en la composició fa pensar que a l’hora de realitzar l’obra es va procurar conservar més o menys el caràcter de la casa existent.
La solució de la cantonada i els esgrafiats contrasten amb la simplicitat de la composició general.
En la façana al carrer Sant Domènec s’hi distribueixen regularment diverses obertures de llinda plana amb balcó amb baranes de forja treballades
que cal destacar. Les obertures tenen proporció decreixent en alçada. Les obertures de la planta baixa tenen els brancals i dintells de pedra.
En la façana al carrer Sant Ferran hi ha diverses finestres que segueixen uns eixos compositius verticals i una proporció decreixent en alçada.
De l’interior cal destacar l’escala de pedra amb el lluernari que li dona claror.
Cronologia: 1915-1923.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Del numero 15 es proposa protegir el volum i l’escala interior amb el lluernari:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats però conservant l’escala. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. No s’admetrà la realització de noves
obertures a la façana principal (al carrer Sant Domènec), en la façana al pati s’hi podran realitzar noves obertures sempre i quan segueixin els eixos
compositius i tipològics de l’edificació existent. Qualsevol intervenció ha de justificar la conservació del patrimoni interior.
Del numero 17 es proposa protegir la façana a carrer:
A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Casacuberta

EDIFICIS URBANS - U

U19

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Domènec, 11
X:440740,64
Y:4649875,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis amb tres eixos compositius verticals molt marcats. A la planta baixa hi ha una successió de tres portes amb
dovelles regulars de pedra. La dovella central de la porta del mig està decorada. En planta primera i segona s’hi distribueixen tres balcons i sobre
s’hi troba un òcul oval. El tamany de les obertures és decreixent en alçada i totes tenen els brancals i dintell de pedra. Tota la façana és
arrebossada. El ràfec de la coberta es sustenta per biguetes de fusta.
És un edifici representatiu dels habitatges dels industrials manlleuencs, de l’entorn de 1880. Conserva una llinda de 1707.
Cronologia: Construïda a finals del segle XIX.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Vicenç Casacuberta era fabricant de filats de cotó des de mitjans del segle XIX, més tard s’associà amb Ramon Gras.

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana principal, en
la façana al pati s’hi podran realitzar noves obertures sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent. Qualsevol
intervenció ha de justificar la conservació del patrimoni interior.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Vilaseca (Casa Goula o Can Serva)

EDIFICIS URBANS - U

U20

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Domènec, nº 9
X: 440756,64
Y:4649877,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa plurifamiliar de planta baixa i dos pisos. Els portals centrals dels baixos són d’arc rebaixat amb dovelles i els laterals són rectangulars: el de la
part dreta té la llinda decorada. Al primer pis, a la part central, hi ha un mosaic on s’hi representa Sant Martí que es troba a un pelegrí. A les parts
laterals hi ha uns balcons que conserven uns portals antics de forma rectangular datats al S. XVIII
Es conserva una llinda de 1690 a la planta baixa i una altra de 1728 al primer pis.
A la part superior hi ha sis finestres en arc de mig punt. La teulada es sosté a través de mènsules que ressegueixen la part baixa del ràfec.
La façana és decorada amb esgrafiats i fa referència a temes marins, del camp i d’animals.
A la part posterior hi ha un ampli jardí.
Cronologia: Època XVII-XVIII- Inici XX. Noucentisme (1924)
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge unifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
La casa presenta diverses etapes constructives, tal i com senyalen les dates de les llindes de finestres i portals (s.XVII- XVIII). A principis del segle
XX s’encarregà la forma a l’arquitecte Isidre Puig i Boada, i fou construïda per Josep Molas.
La família Vilaseca eren fabricants teixidors des de finals del segle XIX.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana principal, en
la façana al pati s’hi podran realitzar noves obertures sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent. Qualsevol
intervenció ha de justificar la conservació del patrimoni interior.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Sanglàs

EDIFICIS URBANS - U

U21

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Domènec, 7
X: 440773,64
Y: 4649880,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Construïda per l’arquitecte Isidre Puig-Boada, sobre un edifici anterior, probablement del segle XVIII.
Edifici de planta baixa i dues plantes pis amb cinc eixos compositius verticals molt marcats. Cada eix està compost per un portal d’arc rebaixat amb
dovelles regulars a la planta baixa, un balcó de baranes de ferro forjat amb l’obertura de línies rectes amb brancals i dintell de pedra irregulars, en la
planta segona un altre balcó de baranes de ferro forjat amb l’obertura més petita també de línies rectes i amb els brancals i llindes de pedra regular,
a sobre un òcul oval dona llum a les golfes. Les dovelles del portal central estan més treballades i la central te un medalló esculpit.
L’edifici te un sòcol de carreus de pedra, mentre que la resta està arrebossada. El ràfec de la coberta es sustenta per biguetes de fusta.
Aquest era l’habitatge de la família Sanglàs. És molt difícil d’acotar dins d’un estil arquitectònic definit i és molt interessant per la imatge de solidesa i
austeritat, bones proporcions i gran coherència en el context.
S’han d’esmentar les baranes de forja i els treballs en pedra picada de la façana, el cancell d ‘entrada i l’escala.
Cronologia: construïda entre 1930-1934, estil noucentista-tradicional.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Els Sanglas formen part de la primera fornada de fabricants de la vila. Josep Sanglas tenia establerta, el 1842, una petita fàbrica de teixits de cotó
que amplià amb una filatura moguda amb energia hidràulica, aprofitant el canal industrial. El seu nét Josep Sanglas Alsina, junt amb Josep Serra, el
1908 va fundar la S.A. Serra, la gran constructora catalana de maquinària tèxtil.

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa protegir el volum i l’escala interior.
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats però conservant l’escala. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. No s’admetrà la realització de noves
obertures a la façana principal (al carrer Sant Domènec), en la façana al pati s’hi podran realitzar noves obertures sempre i quan segueixin els eixos
compositius i tipològics de l’edificació existent. Qualsevol intervenció ha de justificar la conservació del patrimoni interior.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Barroca

EDIFICIS URBANS - U

U22

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Domènec, 10
X: 440761,64 Y: 4649899,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Habitatge plurifamiliar de planta baixa i dos pisos. Les dues primeres plantes són del segle XVIII, i la tercera es deu a una reforma molt posterior. La
composició és popular, sent els brancals i dintells amb pedra treballada. Aquesta casa ens serveix per imaginar-nos l’aspecte del carrer de Sant
Domènec abans de les transformacions de finals del segle XIX i principis del segle XX. Conserva llindes de 1.698 i 1.731 a la planta baixa i una de
1.705 al primer pis.
Cronologia: les dues primeres plantes són del segle XVIII, la tercera es deu a una reforma molt posterior.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura.. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització
de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Ca l’Esteve

EDIFICIS URBANS - U

U23

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 40
X:440806,64

Y: 4649909,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa ha estat molt modificada. En les plantes pis es conserven els balcons originals amb
baranes de ferro molt senzilles. Els brancals i dintells són rectilinis de pedra picada amb els dintells decorats. Les obertures de la segona planta són
més petites. La llosa dels balcons del carrer del pont han estat reforçades. La façana te uns esgrafiats molt semblants als de la Casa Grau.
El ràfec de la coberta es sustenta per biguetes de fusta.
Per les coincidències estilístiques amb Can Grau sembla que els autors podrien ser Josep Illa i Ignasi Mas.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les façanes a carrer, exceptuant la planta baixa. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer del Pont

EDIFICIS URBANS - U

U24

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 38
X: 440806,64
Y:4649918,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres plantes pis. La façana en planta baixa ha estat modificada per ubicar-hi una botiga. En cada una de les plantes pis hi ha
dos balcons amb baranes de ferro forjat molt treballades. El brancals i dintells són de pedra, tots els dintells estan decorats. Tan les obertures com
la volada de les lloses de balcó són decreixents en alçada.
El ràfec de la coberta es sustenta per biguetes de fusta.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer, exceptuant la planta baixa. A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Garcia

EDIFICIS URBANS - U

U25

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 36
X440805,64:

Y: 4649928,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. A la planta baixa hi ha tres obertures d’arc de mig punt, dels quals el central és més ampli de llum i, a la dovella
central, hi ha esculpit un cap de lleó. El primer pis està format per una balconada amb una barana de balustres de tres trams i tres finestres
decorades, als brancals per columnes adossades i a les llindes per un bust d’una dama envoltada de flors (alt relleu). Coronant aquestes llindes hi
ha tres trams de sanefes de dibuix geomètric i vegetal de rajoles blaves i blanques. Al segon pis s’hi obren tres balcons amb baranes de ferro forjat
de línia senzilla, decorades als brancals per columnetes adossades amb motius vegetals al fust i capitells de volutes i a les llindes per una petxina
en alt relleu envoltada de flors (baix relleu). Una franja de rajoles imitant la ceràmica blava separa el segon del pis superior, en el que s’hi obren tres
finestres petites separades per panys de paret llisos on hi ha esgrafiats que representen un medalló amb un bust d’una dama de perfil. La coberta
acaba en una cornisa continua, recolzada per unes mènsules de pedra treballades, i a nivell de façana s’alça un balustre de gelosies de formes
vegetals. El fons de la façana està pintat imitant maons.
Cronologia: Època XX. Modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’edifici fou restaurat a finals dels anys 80 del segle XX intentant ressaltar els motius escultòrics i imitant l’original forma de decorar la façana.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures en la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer del Pont

EDIFICIS URBANS - U

U26

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 39-41
X: 440824,64
Y: 4649923,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La façana està formada per varies obertures, totes amb balcó amb baranes de forja molt treballada. Les
dues obertures centrals s’agrupen en un mateix balcó, disposant d’un separador de ferro forjat. La façana es esgrafiada simulant carreus de pedra.
Els brancals i dintells de les obertures son de pedra picada amb el canto arrodonit. Unes sanefes de ceràmica blanca i blava ressegueixen les
obertures i forjats de les plantes pis, i a cada costat de cada obertura hi ha una representació d’uns gerros amb flors. La planta baixa ha estat
modificada, però es conserven dues obertures originals; una amb arc rebaixat amb dovelles i brancals de pedra i l’altre amb brancals i llinda plana
de pedra i amb una inscripció.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer. De la planta baixa nomes es protegeixen les dues obertures originals (una de llinda plana amb
inscripcions i l’altre d’arc de mig punt). A les façanes només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització de
noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer del Pont

EDIFICIS URBANS - U

U27

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 35
X: 440823,64
Y:4649944,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. El planta baixa sembla que ha estat modificada. Al primer pis s’hi obren quatre balconeres unides per un
balcó amb barana de ferro forjat. Les dues obertures centrals, més petites que les dels extrems, queden unides per una llinda i brancals de pedra i
enmig hi ha una fornícula amb la Mare de Déu dels Àngels. Al segon pis hi ha tres obertures unides també per un balcó igual que el de la planta
primera. Les tres obertures tenen el mateix tamany i es col·loquen simètricament sobre les del primer pis. Uns esgrafiats decoren les llindes i
brancals de les finestres.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Almeda

EDIFICIS URBANS - U

U28

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 33
X:440819,64

Y:4649955,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. Al primer pis s’hi obren tres finestres unides per una balconada amb barana de ferro forjat i al segon pis tres
balcons col·locats simètricament sobre les obertures del primer pis. Una sanefa de rosetes treballades en baix relleu separa el primer pis del segon.
Totes les finestres tenen a la llinda una fulla treballada en alt relleu, que es diferent al primer (punxeguda) del segon pis (arrodonida).
La planta baixa sembla que ha estat modificada, ja que segons informació recopilada es diu: “ A la planta baixa hi ha dues entrades: una més gran
de testera quadrada, utilitzada com a garatge, mentre que l’altra correspon a l’entrada principal i és de coberta recta amb decoració als brancals
amb columnes de base llisa, fust amb sanefa de motius vegetals treballats en baix relleu, i capitells de volutes. La llinda presenta un fris amb sanefa
central de motius vegetals i una flor al mig, coronat per un frontó circular treballant amb elements vegetals de baix relleu.”
Cronologia: Època XX.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Correspon a les cases construïdes per mestres d’obres, i encarregades per industrials que segueixen l’estructura de les cases dels segles XX
realitzades per encàrrec dels industrials, molts dels quals vivien al carrer del Pont, carrer que comunica la ciutat antiga (Dalt Vila) amb el passeig del
ter o zona industrial. Segueix la tipologia d’edificis urbans dels segles XVI-XVIII.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3. 5. Imatges:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Dot

EDIFICIS URBANS - U

U29

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Carrer del Pont, 29
X:440814,64
Y: 4649968,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. El primer pis està format per dues finestres que estan unides per un balcó que es projecta enfora en el seu tram
central, entre finestra i finestra. Al segon pis, simètricament a les finestres del primer pis, s’obren dos balcons simples. Les llindes de les finestres
estan decorades amb unes granges en relleu decorades per esgrafiats i unes petites mènsules a manera de capitells esculpits en pedra. Al pis
superior s’hi obre una porxada formada per dues finestres d’arcs carpanells rebaixats i amb una línea de balustres treballades a la part inferior (sota
l’ampit). El ràfec de la teulada esta format per llates de fusta i enrajolat en els espais entremitjos, acabant amb un ràfec de fusta adossada de
formes ondulants i continu.
La façana presenta quatre escenes esgrafiades, que representen una exaltació de la natura. A la part superior esquerra hi ha un nen menjant el
raïm que recull d’una parra; a l’escena superior dreta, un nen contempla un ocell posat sobre una branca que té a la mà: a l’escena inferior esquerra
hi ha un nen amb una aixada i una falç, i a l’escena inferior dreta es representa un nen caçador, amb arcs i fletxes.
Cronologia: Època XX. Noucentisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
L’edifici conserva l’estructura d’una casa unifamiliar del segle XVIII, organitzada en dos pisos; en el principal s’hi troba la sala i a la planta baixa
(actualment remodelada) l’entrada gran pels carros. Al pis superior la porxada tenia funcions d’assecador. Fou construïda per Lluís Coll i Espadaler,
mestre d’obres de Manlleu.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer del Pont

EDIFICIS URBANS - U

U30

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont
X.440797,64
Y:4649953,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres plantes pis amb façana al carrer del Pont i al carrer de l’Horta d’en Font. En planta baixa s’hi obren dos portals, un a
cada banda, i una finestra al mig. Les obertures són d’arc rebaixat amb emmarcaments de pedra. Una petita cornisa separa la planta baixa de la
primera, en aquesta hi trobem tres balconeres, amb barana de ferro forjat treballada en el mateix pla de façana, situades seguint els eixos marcats
per les obertures de planta baixa. Aquesta planta està estucada amb estuc de color gris i granatós, En la planta segona s’hi obren tres finestres
unides per un balcó corregut amb barana de forja molt treballada. Els brancals, llindes i sòcol són de pedra. En la planta tercera s’hi obren, simètrics
a les obertures de la planta inferior, tres balcons amb barana de forja amb la mateixa ornamentació. Del sòcol de pedra de la planta segona neixen,
entre cada obertura i als laterals, unes pilastres de maó coronats amb unes volutes de pedra. La cantonada està reforçada per carreus de pedra.
Conservació: Fou enderrocat el 2007 a causa del seu mal estat

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es va condicionar l’enderroc a guardar els elements significatius de la façana. L’edifici de substitució haurà de refer la composició de la façana del
carrer del Pont, les baranes, motllures i altres elements decoratius.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer del Pont

EDIFICIS URBANS - U

U31

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 27
X:440814,64
Y: 4649979,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i una planta pis amb façana al carrer del Pont. La façana a la planta baixa ha estat modificada. En planta pis hi trobem tres
obertures amb balcó amb barana de ferro forjat molt treballada. Els balcons dels extrems són de directrius rectilínies, mentre que el del centre és
corbat. Les tres obertures tenen emmarcaments de pedra i la llinda decorada amb una data cadascuna. Sobre de cada obertura hi ha una petita
finestra de ventilació de la planta de les golfes.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer del Pont, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Centre Catòlic

EDIFICIS URBANS - U

U32

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 9
X. 440799,64
Y: 4650054,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi ha tres entrades: la central és de testera plana amb un rosetó semicircular al timpà; les dues
laterals són de construcció de totxo amb arc rebaixat. Unes motllures rectes de totxo separen la planta del primer pis, on s’hi obren dues balconeres
a banda i banda del frontó de la porta central. Tot aquest nivell està construït amb totxo, deixant a la vista el material. El segon pis està format per
una balconada de tres finestres decorades amb entaulament de frontó doble sostingut per dues mènsula treballades en baixos relleus i de fris llis. A
la part superior de la façana hi ha dos trams d’arqueries de mig punt cegues i una fornícula al centre. La façana acaba amb una barana de gelosies.
Cronologia: Època XIX. Modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Centre de Cultura i casal de joves.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El sistema polític de la Restauració, encara que havia entrat en crisi, es podia considerar plenament vigent fins a les primeres dècades del segle XX.
La societat estava polaritzada: per una banda els industrials amb el suport èxplicit de l’església i de l’altre banda els nuclis obrers.
El Centre Catòlic, igual que la fundació de la Caixa d’Estalvis, correspon a la iniciativa dels industrials i de l’església de fomentar el catolicisme entre
els obreres, per tal d’apratar-los de les associacions obreres que començaven a causar un fort impacte social a l’època.
L’arquitecte del Centre Catòlic, Josep Illa, formava part del grup d’arquitectes que transformaren els principals carrers de Manlleu a principis de
segles per encàrrec dels industrials de l’època. Construí 41 cases a Manlleu.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer del Pont. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Curós Vilardell

EDIFICIS URBANS - U

U33

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig de Sant Joan, 54
X:440872,64
Y:4650062,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. La planta baixa ha estat molt modificada. En les plantes pis hi trobem tres obertures amb balcó a cada planta
col·locades seguint eixos compositius i amb proporció decreixent tan de les obertures com del vol de la llosa del balcó. L’edifici fa servir els
esgrafiats com a elements de composició.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Andreu i Font

EDIFICIS URBANS - U

U34

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 6
X: 440776,64
Y: 4650075,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres pisos. A la plana baixa hi ha tres portes de testera recta i la central més baixa (correspondria a l’entrada, mentre les
altres serien els garatges o magatzems). El primer pis te una balconada que abasta tota l’amplada de la façana amb tres obertures, les llindes de les
quals estan decorades amb motius florals de terra cuita. Al segon pis s’hi obren tres balcons situats simètricament a sobre dels finestral del
principal. Finalment, una sanefa de rosetes esculpides, separa els segon pis del tercer, que està format per tres finestres quadrades situades
simètricament a sobre del balcons dels altres pisos, i entre finestra i finestra trobem una columna adossada amb base i fust llisos. La façana està
coronada per una cornisa de pedra envolada. Tant els balcons com la cornisa estan decorats amb uns modillons en els que hi ha motius vegetals i
geomètrics esculpits a baix relleu.
Cronologia: Època XIX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
És una de les cases construïdes per a industrials. Salvador Vinyals (1847-1926) fou un dels arquitectes més sol·licitats del seu temps, d’estil eclèctic
i de vegades modernista. És autor de nombroses cases a l’Eixample de Barcelona i col·labora amb altres arquitectes com Domènec i Antoni Robert,
entre altres.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer del Pont. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Valls, Habitatges obrers

EDIFICIS URBANS - U

U35

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 73
X: 440846,64
Y: 4649823,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos que manté l’estructura de les cases dels segles XVI i XVIII, però adaptada a les exigència d’un habitatge
plurifamiliar. En planta baixa hi ha diverses entrades, sembla que provinents d’alguna modificació, al primer pis una gran balconada amb tres
finestres i al segon pis tres bacons simples que s’obren simètricament a sobre de les finestres del primer pis. La decoració és de relleu de guix
aplicat sobre la façana que segueix el contorn de les llindes de les finestres o simplement marca la divisió de les diferents parts. La façana acaba
amb una barbacana decorada amb modillons i llates de fusta, entre les quals hi ha rajoles pintades, simulant ceràmica blava.
Cronologia: Època XX. Modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer del Pont, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Muntada

EDIFICIS URBANS - U

U36

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer del Pont, 77
X: 440881,64
Y:4650065,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Antiga casa manlleuenca construïda segurament al mateix temps que la casa Dordal (al davant) com ho indiquen les llindes i la coincidència
d’utilitzar la mateixa pedra. És important per les seves proporcions i per la situació que ocupa a l’entrada de Manlleu. També és necessari esmentar
el cancell d’entrada amb lloses de pedra natural molt típiques de l’època.
Edifici de planta baixa i dues plantes pis amb façana al carrer del Pont i al passeig de Sant Joan, on hi ha un pati que comunica la casa amb el molí.
La façana al carrer del Pont manté l’alineació a vial i disposa de tres obertures en planta baixa (una de les portes s’ha convertit en finestra). A les
plantes superiors hi trobem tres obertures col·locades seguint els eixos de les anteriors. El balcó de la planta pis és corregut i engloba les tres
obertures mentre que en la segona els balcons són independents, tots són de barana de ferro forjat treballada. Totes les obertures són de llinda
plana amb emmarcament de pedra.
En la façana al passeig de Sant Joan només la planta baixa segueix l’alineació al vial, les plantes pis queden reculades creant angle recte amb el
carrer del Pont, amb una part avançada, d’aproximadament 1/3 de la façana, situada a l’angle que forma amb el pati. En aquesta façana hi trobem
tres obertures en planta primera i tres en planta segona. Les de la primera planta donen al terrat que forma el volum de la planta baixa, mentre que
les de la segona són dos balcons i una finestra ubicats seguint els eixos. Tant la finestra com els balcons tenen mènsules que suporten l’ampit o la
llosa del balcó de pedra. La llosa del balcó central recull també una obertura situada al lateral del cos sortint. Totes les obertures són de llinda plana
amb emmarcament de pedra.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
– Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es protegeix el volum de la casa, excloent la composició d’obertures de tota la planta baixa.
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Ca l’Areñas

EDIFICIS URBANS - U

U37

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Passeig de Sant Joan,1
X: 440894,64 Y:4649783,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Habitatge unifamiliar amb una paret mitgera, molt interessant ja que representa l’obra més important de l’eclecticisme a Manlleu.
Edifici de planta baixa i una o dues plantes pis en funció del pendent de les cobertes, amb façana al passeig del Ter i al passeig de Sant Joan.
L’edificació crea un joc de volums a través de combinar parts amb coberta plana i parts amb coberta inclinada. L’accés es situa al passeig de Sant
Joan, centrat al cos amb coberta inclinada de carener perpendicular al pla de façana. A cada façana hi trobem un cos remarcat per una coberta a
dues aigües de directriu perpendicular a la façana. En aquests cossos les obertures es situen seguint un eix de composició, mentre que la resta
d’obertures es reparteixen per la façana.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:

Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es protegeix el volum de la casa. En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es
pot modificar per adaptar-lo a noves necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves
obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Coro

U38

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

EDIFICIS URBANS - U

Carrer Torrent Magí, s/n
X: 440896,64
Y: 4650057,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Es conserva part del sostre del teatrí.
Conservació: el teatrí està en mal estat. La coberta fou rehabilitada l’any 2008
Ús actual: sense ús.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
“el progrés (1862), centre de instrucció i lleure dels treballadors, amb una escola laica activa entre 1888 i 1909, disposava d’un teatre, entitat que es
va convertir en el nucli dels republicans, anarquistes, socialistes i lliurepensadors...”

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
JOAQUIM ALBAREDA SALVADÓ, Caixa de Manlleu, 100 anys de història, 1896-1996
EMILI BAYÓN. Informe sobre l’edifici del Coro

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les pintures que resten del sostre del teatrí que donen al carrer Torrent Magí.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Nasi Paleta

EDIFICIS URBANS - U

U39

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de la Cavalleria, 13
X: 440912,64 Y: 4650131,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. Les obertures de la planta baixa no segueixen els eixos creats en les plantes pis, on en cada planta hi
trobem dos balcons amb barana de ferro forjat. Les obertures estan remarcades amb maó vist. Decorant la façana s’hi troben una sèrie de sanefes
realitzades amb rajola ceràmica. Són curioses les biguetes que sustenten el ràfec de la coberta.
Ignasi Mas, un dels mestres d’obres més ben considerats entre els anys 1910-1936, es construeix la seva pròpia casa. Va ser un dels principals
impulsors dels corrents noucentistes i modernistes a Manlleu. En aquesta obra no s’aprecía un estil depurat com en altres obres seves però
s’observa una major llibertat d’acció en l’ornament.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
JOAQUIM ALBAREDA SALVADÓ, Caixa de Manlleu, 100 anys de història, 1896-1996
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge a la Plaça Fra Bernadí

EDIFICIS URBANS - U

U40

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

plaça de Fra Bernadí, 23
X: 440758,64
Y: 4649987,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Habitatge amb front a la plaça de Fra Bernadí de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa manté l’estructura dels arcs de la plaça i en les
plantes pis s’hi distribueixen varies obertures, que en la planta primera queden agrupades per un balcó continu, mentre que en la segona són
independents. Les baranes són de ferro decorades amb motius geomètrics. Les obertures tenen els dintells i brancals de pedra i a sobre de cada
una hi ha un esgrafiat. Cada tram de façana queda remarcada per un marc de pedra.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Portus

EDIFICIS URBANS - U

U41

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Jaume, 12
X:440567,64
Y: 4649973,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa (reformada totalment als anys 80, amb plaques de marbre afegides a la paret) i dos pisos. El primer pis està format per una
balconada amb una finestra decorada, als brancals per columnes adossades amb una sanefa de flors en baix relleu al fust, i a la llinda motius
vegetals també esculpits a baix relleu. Coronen les finestres uns trams rectangulars decorats amb tessel·les de colors que uneixen les finestres del
primer pis amb mènsules del balco del pis superior, decorades igual que els del primer pis. La façana acaba amb una cornisa discontinua
sostinguda per unes grans mènsules amb decoració de motius vegetals esculpits a baix relleu. Tota la cornisa envoltada està pintada per una franja
d’estuc vermell.
Cronologia: Projecte 1897. Eclecticisme, Ramon Callís, mestre d’obres.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge particular.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segueix la tipologia de les cases del segles XVI-XVIII, però varia la decoració d’acord al gust de l’època i suprimeix la porxada per una gran cornisa.
Són cases construïdes pels industrials del segle XX, que destinaven part del seu excedent en la construcció.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Roqué

EDIFICIS URBANS - U

U42

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Jaume, 7 – cantonada carrer de Sant Antoni
X: 440550,64
Y: 4649946,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. Aquest edifici forma, juntament amb la casa 9 del carrer Sant Jaume, un conjunt arquitectònic en el que es
repeteixen la decoració de les finestres i dels motius treballats en estuc de sotateulada, així com l’estructura tipològica de l’edifici. A la seva part
posterior hi ha un jardí que comparteixen les dues cases.
Cal destacar l’addició d’un pis i el tractament del segon pis en la cantonada amb la marquesina de ferro
La planta baixa és d’estil eclèctic i el pis superior és noucentista.
Cronologia: Edifici Original de Mariano Callis, 1894. Addició d’un pis per Lluís Coll, 1918. Marquesina Ignasi Mas, 1925
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge plurifamiliar

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
És producte de l’evolució que sorgí la tradicional tipologia urbana dels segles XVI-XVIII, al convertir-se en habitatge plurifamiliar, però conservant
l’estructura de planta i pisos, amb grans balconades a la façana principal i porxada o galeria a la part posterior que dona al jardí.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer Sant Jaume i Sant Antoni. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació.
S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Grivé

EDIFICIS URBANS - U

U43

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Jaume, 9
X: 440539,64 Y: 4649948,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. Aquest edifici forma, juntament amb la casa 7 del carrer St. Jaume, un conjunt arquitectònic en el que es
repeteixen la decoració de les finestres i dels motius treballats en estuc de sotateulada, així com l’estructura tipològica de l’edifici.
A la planta baixa hi ha una porta central d’arc carpanell molt rebaixat amb l’escut de la familia a la dovella central (esculpit a baix relleu, amb les
inicials i la data de construcció) i als laterals hi ha dues finestres i una altra porta a l’extrem. El pis principal està format per una balconada de tres
finestres sostinguda per unes grans mènsules treballades amb motllures arrodonides amb una barana de fosa. Cadascuna de les finestres està
decorada als brancals per unes columnetes adossades de fust llis i capitell de volutes, amb un entaulament punxegut perfilat per una sanefa de
dents de serra i un fris amb una flor al centre i un sanefa de motius vegetals amb dues flors més als extrems. Al pis superior hi ha finestres
apaïsades sense cap decoració. La teulada acaba amb una barbacana sostinguda per mènsules decorades. Al pany de paret sota-teulada (entre
les mènsules) hi ha esgrafiats. (Cronologia: 1894, autor Mariano Callis)
Conservació: l’estat general de conservació és bo. Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
SURINYACH, MIQUEL. Pinzellades Històriques de Manlleu. 1945-1995.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Sarda

EDIFICIS URBANS - U

U44

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Rusiñol , 2 - cantonada carrer del Vendrell
X:440416,64
Y: 4649968,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dos pisos. La planta baixa està adaptada al comerç i s’hi troben els diversos accessos als habitatges dels dos pisos. Al
primer pis, les obertures són balcons als extrems i finestres a l’espai central; tots ells estan decorats ressaltant les llindes amb relleus d’elements
vegetals. Al segon pis destaquen les obertures d’arc de mig punt a manera de galeria amb balustres que substitueixen la idea de l’antiga porxada al
carrer Rusiñol.
Edificació molt característica de l’últim terç del segle XIX, que tenint com a base unes línies de composició senzilles incorpora alguns elements
d’ornamentació. És representativa de les cases amb porxo existents al carrer Rusiñol, es podria dir que són nexe d’unió entre l’arquitectura popular i
els estils eclecticisme i neoclassicisme posteriors.
Cronologia: 1885. Jaume Macià, mestre d’obres.
Conservació: l’estat general de conservació és regular.
Ús actual: Habitatge (propietat particular amb llogaters).

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Aquest edifici correspon a l’onada constructiva de finals del segle XIX i principis del XX, que transforma la majoria d’edificis dels segles XVI-XVIII de
Manlleu, en cases unifamiliars per als industrials, o en cases plurifamiliars pels treballadors adinerats. Coincideix amb la instal·lació de les primeres
fàbriques a les vores del Ter que substituïren el treball a domicili dirigit pels paraire, ara fabricants, que invertiren els seu beneficis en la construcció.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana als carrers Rusiñol i Vendrell. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació.
S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Quintana.

EDIFICIS URBANS - U

U45

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Rusiñol, 16-18
X: 440301,64
Y: 4649983,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa, una plantes pis i sotacoberta. El projecte inicial és de Josep Illa de 1905.
Edificació per una família benestant de Manlleu dedicats al tràfec de bestiar i productes agropecuaris. En el projecte original hi figura un tercer balcó
corregut, la planta baixa va ésser modificada.
Cronologia: 1905.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Recentment ha crescut una planta s’ha de respectar la façana

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, excloent la planta baixa i la sotacoberta. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació
i consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer de Rusiñol

EDIFICIS URBANS - U

U46

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer de Rusiñol, 24
X:440301,64

Y: 4649983,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i un pis que fa xamfrà entre els carrers Rusiñol i Vilamirosa. Les obertures es distribueixen regularment en al pla de façana.
En la planta pis del xamfrà les obertures són balconeres amb un balcó continu amb la barana treballada de ferro forjat. En planta baixa les obertures
tenen els brancals, llindes i ampits de pedra picada amb directius rectes i la façana és de pedra, mentre que en planta pis les la façana és estucada
de color rosat amb decoració amb estuc blanc en llindes i brancals de les obertures i en la franja de sota del ràfec. Una petita cornisa separa les
dues plantes i les cantonades són de carreus regulars de pedra. El ràfec es sustenta per biguetes de fusta.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, excloent la planta baixa i la sotacoberta. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació
i consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació
existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer de Rusiñol

EDIFICIS URBANS - U

U47

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Rusiñol, 39
X: 440141,64

Y:4649974,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa de planta baixa i dos pisos. A la planta s’hi obre una senzilla porta de testera recta i una altra més gran utilitzada com a garatge. El primer pis
té una balconada de dues finestres amb una barana de ferro forjat molt treballada. Al segon pis hi ha dos balcons simples amb baranes de ferro
forjat. Les llindes i la part superior dels brancals de les finestra estan decorats amb flors entrellaçades.
Cronologia: Època XX. Modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Aquesta casa està situada en una zona, prop del riu, que va créixer durant la industrialització de Manlleu. Malgrat estar situada lluny del centre,
segueix la tipologia de les cases que es construeixen a Dalt Vila, de manera que ens permet parlar d’un fenomen de reproducció de tipologies
arquitectòniques que evolucionen a partir de l’estructura dels segles XVI-XVIII. Desapareix la “sala” i es redueix el tamany de les habitacions, però
conserven la planta i els dos pisos i el jardí obert darrera la casa.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització
de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent. Qualsevol intervenció ha de
justificar la conservació del patrimoni interior

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer de Rusiñol

EDIFICIS URBANS - U

U48

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Rusiñol, 41
X: 440131,64 Y: 4649972,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa de planta baixa i dos pisos. Els dos pisos tenen balcons situats de manera simètrica, però els del principal són més allargats, la planta i el
principal estan separats per una sanefa en baix relleu de formes vegetals. Les finestres del principal tenen dues columnes de volutes i fulles als
brancals. A la part superior les llindes estan decorades per fulles incloses dins una motllura semicircular. Entre els balcons del pis superior hi ha dos
esgrafiats. El que es conserva millor representa un bust d’una dama de perfil, que sembla oriental pels motius ornamentals que la decoren.
(diademes, arracades..)
Cronologia: Època XX, Modernisme
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Segueix la tipologia de les cases de Dalt Vila, de manera que ens permet parlar d’un fenomen de reproducció de tipologies arquitectòniques que
evolucionen a partir de l’estructura dels segles XVI-XVIII. Es diferencien de les cases del carrer del Pont en que les d’aquest carrer són més
ornamentades.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització
de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Escola Bressol

U49

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

EDIFICIS URBANS - U

Carrer del Ter
X:440544,64 Y:4650493,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici modern projectat per RCR Aranda, Pigem i Vilalta arquitectes que va ser construït l’any 2004.
Ús actual: Escola bressol.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Va rebre el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic 2005 atorgat per la Generalitat de Catalunya.

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:
ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació.

BCIL
Nivell B.
Volum

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
: Entrada a la seu del Foment Mercantil del carrer Sant Jaume

EDIFICIS URBANS - U

U50

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Sant Jaume, 6
X: 440583,64 Y: 4649968,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Porta d’entrada a la seu del Foment Mercantil formada per dues pilastres. Separant la base de la coronació hi ha una sanefa de rajola ceràmica amb
representacions d’elements vegetals. La reixa era de ferro forjat decorada amb elements vegetals. Fou retirada fa pocs anys.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Element

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de l’entrada formada per les dues pilastres i la reixa de ferro. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Casa Palau Surroca

EDIFICIS URBANS - U

U51

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Crist Rei, 5
X: 440732,64 Y: 4650150,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Casa plurifamiliar situada a Dalt Vila, nucli antic de Manlleu. Consta de planta baixa, dos pisos i unes galeries a la part superior. La planta baixa està
destinada actualment al comerç. El murs exteriors dels pisos presenten relleus d’estuc amb formes més o menys geomètriques. Al primer pis hi ha
un balcó, i al segon tres de més petites dimensions. La planta superior va ser addicionada posteriorment. En aquesta hi trobem una porxada de set
arcs de mig punt.
Conservació: l’estat general de conservació és bo. La façana fou restaurada l’any 2015
Ús actual: Habitatge plurifamiliar.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a la plaça de Crist Rei, excloent la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Gorchs

EDIFICIS URBANS - U

U52

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer de Fedanci, 12
X:440662,64
Y:4649966,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa ha estat modificada, però segueix l’alçada de planta baixa marcada pels arcs de la plaça
de Fra Bernadí. En la primera planta hi ha un balcó amb dues obertures i a la segona planta dues obertures amb balcó individual situades
simètricament. Totes les obertures tenen les llindes i els brancals molt decorats. Els balcons de la planta segona es recolzen en unes mènsules
decorades que són continuació dels brancals de les obertures inferiors. En el coronament de la façana hi trobem unes mènsules que suporten unes
petites tribunes.
Aquest edifici és obra d’en Josep Illa i es caracteritza pel seu carregament d’ornamentació.
Cronologia: 1895, eclecticisme.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana.

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, a excepció de la planta baixa. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer Tras lo Mur

EDIFICIS URBANS - U

U53

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carrer de Tras lo mur Carrer del Comte, 23
X: 440752,64 Y: 4650250,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa disposa d’un portal central amb arc de mig punt amb dovelles de pedra i un portal a cada
banda que semblen de recent obertura. Al primer pis hi trobem una finestra central i una balconada a cada banda, totes amb emmarcaments de
pedra i llinda plana. Al segon pis s’hi obre una porxada amb quatre arcs rebaixats.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització
de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Vista Alegre

EDIFICIS URBANS - U

U54

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Carretera de Vic – Manlleu B522 Km 7
X: 440598,64 Y: 4649483,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
“Vista Alegre” és un bar situat a peu de carretera de Manlleu que presenta una façana de línies modernistes. Consta només de planta baixa; la
façana és formada per unes formes ovalades simètriques amb una porta rectangular a la banda esquerra, i una finestra inscrita dins l’oval dret. El
capcer és recte excepte al centre, on presenta una forma ovalada amb un medalló a sota que indica l’any de construcció i el nom pel què es coneix
la casa. Les decoracions són d’estuc i es construït amb totxo arrebossat al damunt. L’estat de conservació és força dolent, en part degut al materials
emprats en la construcció.
Cronologia: Època XX, Modernisme
Conservació: l’estat de conservació és dolent.
Ús actual: deshabitat.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Aquest edifici, conegut per Bar Vista Alegre, es troba en un indret conegut també com a Vista Alegre. Segueix unes línies marcadament
modernistes, fet que mostra la importància d’aquest estil a principis de segle, que s’emprava també en les construccions més senzilles. L’arquitecte
de l’edifici fou Josep Illa.

BIBLIOGRAFIA:
VVAA
ALBADERA I SALVADÓ, JOAQUIM. Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial. Editorial Eumo Manlleu :
Ajuntament de Manlleu, 1990, col·lecció l’entorn 15, ISBN 84-7602-226-3.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures en la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Cooperativa de pa i queviures

EDIFICIS URBANS - U

U55

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça de Fra Bernardí, 5
X:440670,64
Y: 4650034,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici d’estil noucentista, construït l’any 1.911 pel mestre d’obres Lluís Coll Espadaler.
Local Social de la cooperativa de pa i queviures, la qual aconseguí el suport de la majoria de la població obrera. Allotjava, a més de funcions
comercials, gran quantitat de funcions socials.
La cooperativa ha estat desvirtuada en diverses reformes sobretot en la planta baixa. És representatiu del edificis acabats en cornisa que donen a la
plaça de Fra Bernardí.
Cronologia: 1.911
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Després de la guerra civil va ser clausurada i es convertí en la casa de la vila fins el 1990, any que fou inaugurada la casa de la vila actual.
La Mútua de Pa i Queviures, va néixer l’any 1914, sorgí de la unió de les cooperatives la Mútua de Pa, l’Aliança i el “Porvenir”.

BIBLIOGRAFIA:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana a la plaça. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures en la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Fonda Magí

EDIFICIS URBANS - U

U56

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer del Pont, 49
X: 440830,64
Y: 4649890,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
És una de les poquíssimes obres modernistes de Manlleu. Per la forma de les llindes sembla obra d’en Josep Illa (veure Can Grau i el bar Vista
Alegre). En Nasi Paleta (Ignasi Mas) va demanar permís per obrir el portal i potser va realitzar la reforma de la façana.
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La planta baixa ha estat reformada, en la planta primera hi trobem dos balconeres amb la barana en el pla
de façana i una finestra a cada banda (d’una reforma posterior) i en la segona dos balcons. Les llindes de les balconeres estan decorades.
En l’ultima reforma que s’hi ha realitzat es van obrir les dues finestres de la planta primera. També es va refer l’esgrafiat, tot i que es van eliminar els
esgrafiats de figures que hi havia a cada costat dels balcons (tres esgrafiats a cada planta pis).
Cronologia: 1924, Modernisme.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Ampliació del portal l’any 1924, obra d’Ignasi Mas.

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. S’admetrà la realització
de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent..

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

Habitatge al carrer del Pont

U57

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer del Pont, 4
X:440777,64

Y:4650086,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres plantes pis. L’edifici ha estat reformat recentment mantenint els esgrafiats originals i afegint una planta.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer, a excepció de la planta baixa i la planta tercera. A la façana només s’hi podran realitzar obres de
conservació i consolidació. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de
l’edificació existent..

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Annex Can Puget

EDIFICIS URBANS - U

U58

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer d’Alta Cortada, 2
X: 440650,64 Y: 4650171,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Façana en planta baixa amb porta centrada i quatre finestres simètriques emmarcades amb modillons de pedra, panys estucats i ràfec de fusta.
Conservació: l’estat de conservació és dolent.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer Alta Cortada. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No
s’admetrà la realització de noves obertures en la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Can Jaumira

EDIFICIS URBANS - U

U59

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer del Pont, 50
X: 440822,64
Y: 4649842,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i pis, tots dos de gran alçada. La façana està composta en planta baixa d’una porta central de proporcions reduïdes amb dos
grans portals simètrics un a cada banda i en planta pis s’hi distribueixen quatre obertures amb un balcó continu amb barana de ferro forjat decorada.
Sobre de cada obertura hi ha una petita obertura de ventilació de les golfes. La façana és estucada simulant carreus regulars i amb emmarcament a
les obertures.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures en la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer de Sant Domènec

EDIFICIS URBANS - U

U60

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer de Sant Domènec, 23
X: 440670,64
Y: 4649871,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i dues plantes pis. La façana està composada en planta baixa d’un portal en un lateral i dues finestres i sobre s’hi obren
simètricament tres balconades a cada planta. El balcó del primer pis és continu amb barana de forja mentre que els de la segona són individuals i
es sustenten amb mènsules de pedra decorades. A sobre hi ha tres obertures circulars de ventilació de les golfes.
La façana és estucada simulant carreus regulars i amb emmarcament a les obertures en les plantes pis. Les obertures de la planta baixa són de
pedra.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
– Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

Ca l’Oliveras, Restes de les parets i la torre Almeda

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer d’Alta Cortada, 23.
X: 499869,7
Y: 9998102,1

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
De Ca l’Oliveras només es conserva la torre i part de les tanques, arestes i remats treballats amb maó.
Conservació: l’estat de conservació és bo.

U61

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Ca l’Oliveras era una casa aïllada de planta baixa i pis construïda durant l’últim terç del segle XIX.

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Element.

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la torre i la tanca. Aquest element només podrà rebre obres de conservació i consolidació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Ca l’Arqués

EDIFICIS URBANS - U

U62

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer de Sant Domènec, 25
X:440660,64
Y: 4649869,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i pis, representativa de la faceta eclèctica de Lluís Coll. Les proporcions de forats i les dimensions del remat de façana li
donen un caire monumentalista. Ha sofert modificacions a la planta baixa.
En planta baixa hi trobem tres portalades i en planta pis tres obertures unides per un balcó amb barana de forja molt treballada. Varis elements
decoren les obertures i el remat de coberta.
Cronologia: 1.898, eclecticisme.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
El projecte és de l’any 1898 d’en Lluís Coll, mentre que la construcció de la barana, del remat i de la reconversió de la finestra de la planta baixa en
portal és de 1928.

BIBLIOGRAFIA:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures a la façana.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Antiga Caixa de Manlleu

EDIFICIS URBANS - U

U63

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Plaça Fra Bernadí, 25
X: 440752,64
Y: 4650004,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici amb front a la plaça Bernadí i al carrer Sant Jordi, amb planta baixa porticada i dues plantes pis, actual seu de la Caixa de Manlleu. La façana
està composta per 5 eixos verticals, cadascun dels quals formats per una arcada a la planta baixa i una obertura a cada planta pis. En la planta
primera les tres obertures centrals es troben unides per un balcó continu amb barana de barrots senzills, mentre que en la planta segona s’alternen
les finestres i les balconeres amb llosa individual de balcó.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Entitat bancària i biblioteca municipal

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de les façanes a la plaça Fra Bernadí i al carrer Sant Jordi. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i
consolidació. No s’admetrà la realització de noves obertures a la façana. A la façana interior (sota porxos) de la planta baixa es poden modificar les
obertures.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Habitatge al carrer Passió

EDIFICIS URBANS - U

U64

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

carrer de la Passió, 4
X:440889,64
Y:4650016,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Edifici de planta baixa i tres plantes pis. La façana està composta d’eixos verticals En la planta primera un balcó corregut engloba les 4 obertures,
mentre que en la planta segona les lloses dels balcons són independents. Les obertures de la tercera planta son finestres petites. L’edifici ha estat
rehabilitat i s’ha mantingut l’esgrafiat.
Conservació: l’estat de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS - U

3 HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Façana

ENTORN DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Es proposa la protecció de la façana al carrer. A la façana només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació. No s’admetrà la
realització de noves obertures en la façana. S’admetrà la realització de noves obertures en la façana, sempre i quan segueixin els eixos compositius
i tipològics de l’edificació existent..

FONTS NATURALS
Núm.

Denominació

FN1
FN2
FN3
FN4
FN5
FN6
FN7
FN8
FN9
FN10
FN11
FN12
FN13
FN14
FN15
FN16
FN17

Font de l’Arç
Font de Baix del Molinot
Font de la Cadernera
Font de Can Remissa
Font de Dalt de Casadevall
Font dels enamorats
Font de l’escanyall de la Roca
Font dels Jubilats
Font de Madiroles
Font de la Miranda
Font del Moisès
Font del Molinot (de Dalt)
Font de Niubó
Font de Sant Jaume
Font de Tarrés
Font de la Teula
Font de la Mare de Déu
(antigament Font de la Igualtat)

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Tipus
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

FONTS NATURALS

FN

FONTS NATURALS
PROTECCIÓ PROPOSADA:

Nivell C. (Bé d’interès) – Element.

Es mantindrà una protecció urbanística d’un radi de 50m a l’entorn de la font. A l’interior del cercle definit no s’admetra cap tipus de construcció, a
excepció de les obres de millora i/o adequació de l’entorn de la font.
Les Fonts de la Teula i del Molinot ja estan protegides al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter.

FN3 Font de la cadernera
FN1 Font de l'arç

FN4 Font de Can Ramisa

FN2 Font de baix del Molinot

FN5 Font de dalt de Casadevall

FN6 Font dels enamorats

FN7 Font de l'escanyall de la roca
FN8 Font dels jubilats

FN9 Font de Madiroles

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

FONTS NATURALS

FN10 Font de la Miranda
FN11 Font de Moises-Hospital

FN12 Font del Molinot

FN14 Font de Sant Jaume
FN15 Font de Tarrés

FN13 Font de Niubó

Font del Masxiquet

Font de la Teularia

FN17 Font de la Mare de Déu

Font dels Teulers

Font de Torrents

Font de les tres creus
La font existeix però no raja

Catàleg de Bens a protegir

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
Núm.
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

Denominació
Can Caseta
El Serrat dels Lluïsos, Les Esquitlleres
Fugurull – Can Caseta
Jaciment de L’Institut de Batxillerat de Manlleu
Campanar de l’església de Santa Maria
Plaça Grau núm 4
Camps del Mas Clavellas
Subsòl de Dalt Vila
Subsòl de les masies en sòl no urbanitzable

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció

Tipus

B
B
B
B
B
B
B
B
B

a
a
a
b
b
b
b
b
b

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Jaciment de Can Caseta

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J1

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Centre urbà, accés oest del nucli històric.
X:440844,64 Y: 4649600,56

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Aquest jaciment , que devia ocupar bona part de la península que forma el riu Ter abans d’endinsar-se a les Guilleries, fou descobert per la
instal·lació de diverses indústries en aquest indret i la construcció de vàries carreteres. En aquest indret s’hi recolliren materials arqueològics ja en
els anys 20 malgrat que no hi ha informacions exactes, cal pensar que la major part d’aquests materials provenen de sitges (se n’han pogut comptar
unes 8) i d’estructures d’habitació tallades per les obres públiques. Durant l’excavació realitzada el 1974, s’explorà una àrea de 150m2, amb una
estratigrafia formada per un estrat superficial de 7cm (estrat I), d’una potència de 30-50cm, amb restes d’habitat, i un estrat I-III amb terres més
dures, barrejades amb margues. Dins l’estrat I es posaren al descobert restes de 2 habitacions de planta rectangular (5 metres de llarg), formades
per parets de 40-60cm d’amplada i 40cm d’alçada conservada, construïdes amb còdols de riu i margues. Al centre d’una d’elles es localitzà una
sitja excavada en els estrats inferiors, de forma oval, i fons recobert amb grans lloses. En els diferents talls del jaciment actualment encara s’hi
observen possibles restes d’estructures (murs, sitges, etc...). El material arqueològic d’aquest estrat està format per ceràmiques de vernís negre
(campaniana A i B, amb predomini d’aquest darrer tipus), vasets de parets fines, fragments de vasos ibèrics pintats (amb motius geomètrics), vasos
ordinaris fets a mà i fragments de ceràmiques sudgàl·liques. D’entre els objectes metàl·lics, cal destacar un ganivet de ferro, així com 4 monedes
amb llegendes ibèriques. A l’estrat II, de terres dures i compactes que presentaven una forta inclinació, va aparèixer un lot de materials formats
exclusivament per ceràmiques fetes a mà, amb decoració variada i carregada (cordons, incisions, impressions...) datables de l’edat de Bronze Final
o primera edat de Ferro i relacionables amb el jaciment anomenat Fugurull - Can caseta.
Cronologia -200/-50 Ferro Ibèric Final
Conservació parcialment destruït

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
1920/21 Les primeres excavacions foren realitzades per J. Gudiol aprofitant l’ampliació dels camins que passaven pel jaciment.
Vers el 1960, durant uns nous treballs d’ampliació dels camins, un grup d’afeccionats de Manlleu recollí més materials.
1974 Durant la construcció d’una indústria, D. Molas i E. Huntingford realitzaren una excavació de salvament.
1986 Immaculada Mestres demanà permís d’excavació als servei d’arqueologia però li fou denegat.
1987 Dolors Molas comunica la total destrucció del jaciment

BIBLIOGRAFIA
:GUDIOL, J.M./ Recollida de material a Manlleu / Butlletí C.E.V / Agost 1920
HUNTINGFORD, E. ;MOLAS, D. / El jaciment iberoromà de la Caseta (Manlleu) / AUSA / 1975-79 / Vol. VIII
MOLAS, D. / Els ausetans i la ciutat d’Ausa / Vic / 1982
MOLAS, D; HUNTINGFORD, E. / Can Caseta, Manlleu / Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys / Barcelona / 1982
MOLIST, M. / Aproximació a la història , l’entorn, l’economia i l’estructura territorial / capítol II de la prehistòria a la història antiga / Eumo ed. / 1990.

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Jaciments arqueològics

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. Les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser
objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs
arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Serrat dels Lluïsos, Les Esquitlleres

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J2

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Manlleu
X:439626,64

Y:4650008,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Serrat poc elevat situat prop del riu Ter, en l’indret on actualment es troben les instal·lacions industrials de la població de Manlleu. Aquest indret, en
el qual s’han realitzat diverses troballes arqueològiques, ha estat objecte de prospeccions per part de F. Pujol, aficionat de Manlleu, tot i que mai
s’ha realitzat cap excavació ni recerca organitzada. Cal destacar la troballa de diferents monedes ibèriques, així com diversos fragments de
ceràmica, entre els quals destaca un fragment de “dolium”
Cronologia: -200/-50 Ferro- Ibèric - Final
Conservació: parcialment destruït

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Prospectat per F. Pujol, de Manlleu, durant els anys 60.

BIBLIOGRAFIA
:PUJOL, F. / Un poblado ibéirco en Manlleu / revista arqueológica / Roda de Ter

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Jaciments arqueològics

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. Les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser
objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs
arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Fugurull – Can Caseta

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J3

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Manlleu
X:440039,63

Y: 4648981,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Es desconeix l’emplaçament exacte d’aquest jaciment, car l’excavador el descriu amb molt pocs detalls. Malgrat tot, se’l pot situar a uns 400-500
metres vers l’oest del jaciment ibero-romà de can Caseta, en els terrenys del mas Fugurull. Actualment aquesta àrea es presenta mig construïda i
cultivada i no s’hi troba material arqueològic en superfície. Cal remarcar, però, que en els turons de margues que envolten aquest mas, que es situa
per sobre i a prop de l’actual curs del riu Ter, es localitzen fragments de ceràmica erosionada.
La troballa de 1920, apareix descrita com “una sepultura formada per una llosa molt consumida, sota la qual hi havia una capa de cendres i terrissa
d’un pam d’alçada.” També s’esmenta la presència barrejada de terres, cendres, atuells fets a mà, carbons, alguns ossos humans no cremats i
fragments de lloses (J. Gudiol, 1920-1922). Els excavadors interpreten el jaciment com una necròpolis on el ritus podria ésser doble: inhumació i
incineració. El material arqueològic conservat està format exclusivament per fragments de ceràmica, tots ells fets a mà, amb pastes compactes, ben
cuites de tonalitats marró fosc, vermelloses, etc... Les principals formes estan constituïdes per urnes de cos globular amb vora exvasada i fons pla,
fragments de plat de parets amb perfil rectilini , vasets baixos amb vores obertes, vores bisellades i fons plans. Les tècniques decoratives són riques
i variades i apareixen isolades: impressions al llavi, cordons impresos o, més freqüentment, associades formant combinacions complexes (cordons
impresos amb motiu de “cardium” , impressions de petxina, incisions en ziga-zaga, acanalats estrets, línia d’impressions, cordons impresos,
incisions obliqües, lleuger pentinat...). Aquests conjunts de materials tenen característiques morfològiques molt similars als localitzats en l’estrat
inferior de can Caseta.
Cronologia
-900/-650 Bronze Final III
-650/-450 Ferro Ibèric antic
Conservació
Parcialment destruït

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
1920 – 21 Excavat per J. Gudiol i la Colla de Gurb.

BIBLIOGRAFIA
:GAJA, E. / Prehistòria Manlleuenca / Ausa / Vic / 1955 / vol.II
GUDIOL, J. / Una sepultura prehistòrica a Manlleu / Butlletí del C.E.V. / Vic / 1920
GUDIOL, J. / Les excavacions a Manlleu / Butlletí del C.E.V. / Vic / 1922 / núm. 10
MOLIST. M. / Aportacions al coneixement del períodes Bronze Final-Primera Edat del Ferro a la comarca d’Osona / Ausa / Vic / 1982 / vol. X

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBANITZABLE / NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Jaciments arqueològics

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. Les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser
objecte d’informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs
arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Institut de batxillerat de Manlleu

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J4

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Manlleu
X:439778,64

Y:4650218,58

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Actualment el jaciment ha desaparegut i en el lloc on es trobava s’hi han construït unes cases adossades. Anteriorment aquesta àrea havia estat
conreada, de manera que els nivells superficials havien estat totalment alterats i destruïts. Malgrat tot, es pogué recuperar informació diversa en
relació a un habitat del bronze antic, bàsicament a partir de restes estructurals tipus fogars, estructures d’emmagatzament i estructures aèries de
sosteniment, a més de restes materials lítiques, ceràmiques, fauna, ets... i un enterrament doble. El jaciment fou prospectat i excavat en una
superfície total d’uns 2.500m2. Correspon a un establiment d’habitació amb economia mixta on es practicava l’agricultura i els elements de
referència estructural són representats per 1 estructura de fogar, 5 estructures de sosteniment aeri i 28 estructures de dimensions més grans
(mitjana d’1-1.20 metres de profunditat per 1-1.30m de diàmetre) relacionades amb l’estucatge de cereals. Cal destacar una de les estructures, la IM
-6, que presenta un doble enterrament i que correspondria a 2 individus, un de sexe masculí i d’una edat entre 30 i 50 anys i l’altre de sexe femení
d’entre 16 i 22 anys.
D’entre les restes materials recuperades cal destacar gran quantitat de ceràmica amb decoracions bàsicament incises i plàstiques, eines lítiques
agrícoles, així com un gran volum de restes de cereals carbonitzades que han ajudat a reconstruir tant la economia de l’hàbitat com el seu entorn
més immediat. En quant a la cronologia, les datacions relatives a partir de les restes materials aconsellaven unes datacions relacionades amb el
bronze antic, però la cronologia obtinguda a partir de l’anàlisi per radiocarboni mostra una antiguitat superior: 4020+-80BP -3700+-80BP I 3690+
-120BP.
Conservació Parcialment destruït
Cronologia -2220/-1500 Calcolític / Bronze Antic

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
1985/ Jaciment descobert casualment per Joan Domènech, que informà de les troballes.

BIBLIOGRAFIA
:BOQUER PUBILL, S. (et al.) / El jaciment de l’institut de Batxillerat Antoni Pous. N assentament a l’aire lliure de finals del calcolític (Manlleu, Osona)
/ Barcelona / 1995
BOQUER PUBILL, S. (et.al) / L’institut de Manlleu (Osona) : Un hàbit d’inicis de l’Edat de Bronze / tribuna d’Arqueologia
1988-1989 / Barcelona / 1990
CRUELLS, W. (et.al.) / L’institut de Manlleu (Osona). Un nou jaciment del bronze Antic. Nota preliminar / Cypsela / GIRONA / 1989 / núm. VII
CRUELLS, W. (et. al) / Un poblat a l’aire lliure de fa 4.000 anys: el jaciment de l’Institut de Batxillerat de Manlleu (Osona) / Manlleu / 1990
MOLIST, M. , CRUELLS, W. / La necessitat de recuperar el passat: restes s’un nou poblat prehistòric al municipi de Manlleu / Manlleu Publicació /
Manlleu / 1987 / núm. 64

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Àrea d’expectativa arqueològica

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència
d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Campanar de l’església de Santa Maria de Manlleu

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J5

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Manlleu
X:440781,64

Y: 4650158,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Al campanar de l’actual església parroquial de Santa Maria de Manlleu, situat a l’angle nord-est del conjunt religiós , es varen realitzar dues cales de
prospecció arqueològica, una a l’interior del campanar i l’altra a l’exterior. Els resultat dels sondeigs varen donar uns potents nivells de reompliment,
corresponents al moment de construcció de l’actual campanar, a finals del segle XVIII
Conservació: l’estat de conservació és bo
Cronologia: 1453/1789 Modern

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Santa Maria de Manlleu va ser consagrada l’any 906i l’any 1086 es tornà a construir i a consagrar per part del prevere Gonyric.
Entre 1102 i 1592, Santa Maria fou regentada per una comunitat agustiniana.
Posteriorment passà a mans d’una comunitat dominicana de Tremp.
L’església fou renovada de nou a mitjan del segle XVIII i l’actual edifici es va construir després de 1939, acabada la guerra.

BIBLIOGRAFIA
:PLADEVALL, A. (et.al) / Santa Maria de Manlleu / Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. II / 1984

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Àrea d’expectativa arqueològica

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència
d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Plaça Grau, 4

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J6

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

Manlleu
X: 440793,64

Y: 4650253,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Durant els sondeigs realitzat amb motiu de la rehabilitació del solar, va aparèixer la muralla del segle XVI de la vila de Manlleu. Estava feta amb
còdols de riu lligats amb morter de calç i seguia una direcció est - oest. A la resta del solar varen aparèixer els fonaments de l’edifici que hi havia en
aquests moments, així com un ampli ventall de materials ceràmics, amb una cronologia que anava des del segle XVI fins a l’actualitat.
Conservació: En bon estat
Cronologia: 1453 / 1789 modern

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA
:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Àrea d’expectativa arqueològica

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència
d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Camps del Mas Clavellas

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J7

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: Manlleu
X:437676,63

Y: 4650255,6

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Es tracta d’un jaciment amb dues estructures de combustió. Aquestes estructures corresponen a dos forns de planta circular i es troben força
arrasats. Tot i que un forn estava seccionat per la meitat, degut a l’acció de les maquines, sembla que les dues estructures presenten una mateixa
tipologia i podrien ser contemporànies d’acord amb els resultats estratigràfics obtinguts.
Forn 1 – Situat en el terç nord de la zona intervinguda. La seva planta és circular i present una petita obertura en el seu costat est amb la finalitat de
facilitar la introducció i extracció del combustible. La taca de cendres situada més al nord del talús és el resultat de les successives neteges de
combustible cremat que s’extreu del forn.
Forn 2 – Situat a la meitat de l’àrea intervinguda. D’aquesta estructura només es conserva la part més inferior, és a dir la sola. Establint
paral·lelismes amb el Forn 1 sembla tractar-se d’una estructura circular. Quant a la sola, cal anomenar que no n’hi ha una com en el Forn 1, Sinó
que aquí en trobem dues, una sobreposada a sobre de l’altra. A l’originària se li va afegir a sobre una segona en un moment que no podem
determinar per falta de material ceràmic que pugui establir cronologies. Igual que el forn 1 aquest també té una petita obertura amb la finalitat e
facilitat l’entrada i sortida del combustible . aquest fet s’ha pogut documentar observant que a l’extrem sud de la sola, hi ha presència de cendres
que estan directament relacionades amb les que es documenten en el terç sud de la zona intervinguda.
La quasi nul·la presència de material ceràmic provoca que no es pugui establir una cronologia concreta del jaciment. Tampoc es poden establir els
moments de construcció i d’harmonització dels forns. Tot i això, i en base a una vora d’olla de ceràmica gris medieval datada entre els segles XII i
XIV es pot situar el jaciment en aquest període. La proximitat del jaciment amb la masia de la Roca de Clavellas fa pensar en una relació entre ells
Conservació: Destruït
Cronologia: 1150/1492 Medieval

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA
:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B.
Àrea d’expectativa arqueològica

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència
d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

J8

Subsòl de Dalt Vila

1 SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

Manlleu
X:440753,64

Y:4650170,57

PLÀNOL:

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Es tracta de l’àrea de Dalt Vila, en la zona interior del perímetre de muralles.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

3 HISTÒRIA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA
:

4 DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5 RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Àrea d’expectativa arqueològica.

ENTORN DE PROTECCIÓ:
Quedarà protegida l’àrea interior del perímetre de muralla de Dalt Vila. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien
de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de
confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS - J

J9

Subsòl de les masies en sòl no urbanitzable
1 SITUACIÓ:

A les masies:
M12 – Les Basses
M13 – El call
M14 – Can Cargol
M15 – Casadevall
M16 – Casa Nova de Ter (de Can Ramisa)
M17 – Casa Nova d’en Pous
M18 – Casavella
M19 – La Caseta de Puigrodon
M20 – Can Codony
M21 – Sant Jaume Vell
M22 – Can Costa
M23 – Diumeres

2 DESCRIPCIÓ DEL BÉ:

M24 – El Duran
M25 – La Farigola
M27 – Maians
M28 – El Mas
M29 – Mas Ferrer
M30 – La Miranda
M31 – El Molinot
M32 – La Moreta
M33 – El Pedrís
M34 – El Perer
M35 – Puigrodon
M36 – El Puig
M37 – Cal Baldiri

M39 – La Rovira
M40 – Cal Sant
M41 – La Talaia
M42 – La Teuleria de Corcó
M43 – Torrents
M44 – L’Urgell
M45 – El Vivet
M47 – La Barraca
M49 – Vilamuntà
M50 – Can Titella
M51 – La Coma

Nivell B. (Bé d’interès local) – Àrea d’expectativa arqueològica.

Es tracta del subsòl d’aquelles masies més antigues.
Quedaran protegits per un radi de 100 m o, en el seu cas, per una delimitació específica. En aquestes zones,
prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord
amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del
jaciment.

MASIES URBANES
Núm.
MU1
MU2
MU3
MU4

Catàleg de Bens a protegir

Denominació
El Dulcet
El Verdaguer
Mas Roca
El Benet

Nivell Protecció
B
B
B
B

Tipus
Volum
Volum
Volum
Volum

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Dulcet

MASIES URBANES

MU1

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’oest del nucli, al costat del Ter
X:439040,63 Y: 4649913,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb un cos de porxos adossat a la façana sud-oest. Aquesta masia surt citada al fogatge de 1553 de les
parròquies i terme de Manlleu. Te un valor tipològic i testimonial de les masies de Manlleu i la seva evolució. És interessant també per la reforma
soferta a principis del segle XX, on l’entrada principal es trasllada a la façana de tramuntana. Cal destacar l’entrada principal de pedra picada de
punt rodó, totes les obertures de pedra picada i un pou situat a tramuntana.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

MASIES URBANES

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al fogatge de 1553 de les parròquies i terme de Manlleu i Vila-setrú

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Verdaguer

MASIES URBANES

MU2

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’est, enmig de la zona industrial
X:441571,65 Y: 4650881,56

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, i dues plantes pis. El conjunt és important com a testimoni de l’evolució d’una masia antiga i com a mostra de la reforma de
principis del segle XX. Te un alt valor historicoartístic, tipològic, testimonial i paisatgístic.
Cal destacar els arcs rebaixats de la façana, les baranes de pedra picada, el contrafort de maçoneria a la part posterior on hi ha la finestra amb la
inscripció de 1640 i l’al.legoria a l’agricultura en forma d’esgrafiat a un dels edificis adossats ortogonalment amb data 1901.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

MASIES URBANES

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Mas Roca

MASIES URBANES

MU3

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

passeig de Sant Joan, 182
X:440577,64 Y; 4650672,57

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes que ha quedat integrada a la trama urbana de manlleu. Es tracta d'un conjunt format per un cos principal i
diverses construccions enganxades a l'entorn de la masia. És molt important com a exemple de masia de nova planta de principis del segle XX i
amb signes urbans.
Obertures emmarcades de maó massís sobretot a la galeria de la façana lateral.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:
2. Notícies històriques

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

MASIES URBANES

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Benet

MU4

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

MASIES URBANES

al nord-oest del nucli
X:439989,64 Y: 4650454,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes, que es troba molt propera a la trama urbana.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR

MASIES URBANES

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

MASIES PROTEGIDES EN SÒL NO URBANITZABLE
Núm.

Denominació

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M52
M53
M54

Bellfort
Vila-Setrú, El Poquí
Sant Jaume
Camporat
Corcó
La Rierola
Madiroles
Niubó
La Cavalleria
La Roca de Clavelles
Lurdes
El Fugurull
Cal Batlle
La Comella

Catàleg de Bens a protegir

Nivell Protecció

Tipus

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum
Volum

Catàleg de Bens a protegir

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Bellfort

MASIES - M

M1

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del nucli, al costat del polígon industrial
X:442054,65
Y: 4651273,56

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i dues plantes pis amb una torre de defensa de quatre plantes. La coberta del cos principal és a quatre aigües, mentre que el
de la torre és a dues. Aquesta masia havia estat una casa forta o domus citada el segle XII i és l’única del terme de Manlleu amb torre de defensa.
Te un gran valor històric, artístic i tipològic.
Destaca el cos principal amb l’arc de mig punt, l’obertura central del primer pis d’estil goticorenaixentista, les obertures gòtiques conopials, la torre
de defensa i la capella amb les parets de còdol i la llinda ornamental de l’entrada. També cal destacar el pou fet també de còdol i l’entrada del pati
interior amb una llinda de fusta amb la inscripció de 1786.
Conservació: Necessita millores.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Bellfort

MASIES - M

M1

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada a l’Acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu, l’any 90

BIBLIOGRAFIA:

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIN
Nivell A
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIN

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
Els usos admesos, les condicions d’ordenació i l’accés i serveis indicats estan condicionats a l’autorització del departament de Cultura, d’acord amb
el que es disposa als articles 34 i 36 de la Llei 9/93.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Vilasetrú (El Poquí)

MASIES - M

M2

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: a l’oest del nucli, proper a la línia del tren
439533,64 4650853,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i dues plantes pis. La masia actual evidencia l’evolució històrica al llarg dels segles, mitjançant la seva tipologia i elements
singulars com la llanterna i la porxada que conforma el pati d’accés.
Forma un conjunt amb l’església, el cementiri i l’antic poblament de Vilasetrú. La masia del Poquí te un valor tipològic, testimonial, artístic i
paisatgístic.
Cal destacar la manera d’organitzar tot el recinte, tots els elements de pedra picada, la paret de còdol i la llanterna.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Vilasetrú (El Poquí)

MASIES - M

M2

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al fogatge de 1553 de les parròquies i terme de Manlleu i Vila-setrú

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Jaume

MASIES - M

M3

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del terme
X:440394,65 Y: 4652143,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i dues plantes pis adossada a l’ermita de Sant Jaume. Forma un conjunt amb l’ermita i la rectoria. La masia te un valor
tipològic, testimonial i paisatgístic.
Cal destacar la galeria del segon pis amb llinda de fusta i totes les obertures que són de pedra picada.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Jaume

MASIES - M

M3

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Camporat

MASIES - M

M4

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del nucli
X:440394,65 Y: 4652143,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes. La masia constitueix un lloc històric. És important pel seu valor tipològic i per la qualitat de la construcció i els
elements arquitectònics. S’ha de destacar la pallissa, d’un elevat interès com a arquitectura popular.
Cal destacar la gran entrada principal amb arc de mig punt de pedra picada amb la inscripció de 1603 i tota la resta d’elements de pedra picada, així
com les inscripcions a les llindes de nombroses obertures que van des del 1588 fins al 1710.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: explotació de vaques de llet i agricultura

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Camporat

MASIES - M

M4

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al fogatge de l’any 1553 de les parròquies del terme de Manlleu i Vila-setrú.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Corcó

MASIES - M

M5

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’oest del nucli
X:439831,64
Y: 4651183,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues aigües. És una de les masies més antigues de Manlleu i te un alt valor tipològic, testimonial i
històric.
Cal destacar la composició de la façana, la galeria que hi ha adossada a la façana, tots els elements de pedra picada i les parets de còdol.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: activitat ramadera

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Corcó

MASIES - M

M5

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al l’Acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu l’any 906.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Rierola

MASIES - M

M6

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

: a l’oest del nucli
X:440116,63 Y: 4648737,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i dues plantes pis. El seu traçat geomètric de planta quadrada i coberta a quatre vents és únic a Manlleu i un dels més
representatius d’Osona de les masies construïdes a la segona meitat del segle XIX. Representa l’evolució més avançada de la masia tradicional
catalana.
Cal destacar la volta tapiada de l’entrada, la llinda amb inscripció de 1850, la composició de la façana i la tanca de ferro forjat del clos situat davant
la casa.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: residència de turisme rural

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Rierola

MASIES - M

M6

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Madiroles

MASIES - M

M7

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del terme
X:440828,66 Y: 4653536,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i dues plantes pis, amb dues torres de 4 plantes adossades en angles oposats. Te un valor històric, tipològic i testimonial.
Cal destacar tots els elements de pedra picada, les dues torres maclades al cos principal, les nombroses inscripcions que es troben per tot l’edifici i
la coberta a quatre vents.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: activitat ramadera.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Madiroles

MASIES - M

M7

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al l’Acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu l’any 906.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Niubó

MASIES - M

M8

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del terme
X:441388,65 Y: 4652775,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues vessants. Te un valor tipològic i testimonial i és important com a mostra de l’evolució i
capacitat d’integració de les ampliacions en una masia.
Cal destacar tots els elements de pedra picada, principalment l’arc de mig punt rodó de l’entrada.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Niubó

MASIES - M

M8

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Cavalleria

MASIES - M

M9

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’est del terme, proper al nucli
X:441820,64 Y: 4649994,55

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues vessants. És una masia emblemàtica per la seva participació en els afers històrics de la vila.
Te un elevat interès tipològic tant pel seu volum i la seva organització interna, com pels elements arquitectònics utilitzats.
Cal destacar tots els elements de pedra picada, les inscripcions, l’arc de mig punt de l’entrada, el contrafort de la façana principal, la barbacana
genovesa i tres mènsules de pedra que surten de dos angles de la casa relacionades amb la defensa de la masia.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Cavalleria

MASIES - M

M9

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Roca de Clavelles

MASIES - M

M10

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’oest del terme, proper a la C37
X:437949,63 Y:4649869,6

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues vessants. És un dels edificis més representatius de les masies tradicionals a Manlleu. Te un
valor tipològic, històric, paisatgístic i testimonial.
Cal destacar totes les obertures de pedra picada, l’arc de mig punt de l’entrada i la pallissa amb un pilar central de totxo massís i una encavallada
de fusta. Havia estat la seu de l’Ajuntament de les Masies de Manlleu i de la Parròquia de Sant Esteve de Vila-setrú.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Roca de Clavelles

MASIES - M

M10

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al l’Acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu l’any 906.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Lurdes

M11

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

MASIES - M

al nord del terme
X:441514,66 Y: 4653305,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa i pis amb coberta a tres vessants, ja que està adossat al santuari per una de les cares.
Cronologia: data de les primeries dels anys 20.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: habitatge. Els estadants ofereixen servei de bar i restaurant.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Lurdes

MASIES - M

M11

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

NO URBANITZABLE

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric, com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Fugurull

MASIES - M

M52

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al sud del terme
X:440009,63 Y: 4648850,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, dues plantes pis i una torre. L’edifici és un bon exemple de bona implantació al territori i junt amb l’església de Sant Julià
caracteritza tot el paisatge sud del terme de Manlleu. Te un alt valor historicoartístic, tipològic, testimonial i paisatgístic.
Cal destacar tots els elements de pedra picada i especialment el conjunt dels arcs de tres punts de la façana sud i els de la façana de llevant, la
torre mirador, en conjunt, coronada per una barana i quatre gerros decoratius i els elements de ferro forjat.
Conservació: Necessita millores.
Ús actual: deshabitada.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
El Fugurull

MASIES - M

M52

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Cal Batlle

MASIES - M

M53

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

al nord del nucli
X:440451,64
Y: 4651317,58

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes. Aquesta masia surt citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX. Te un valor
tipològic i testimonial de les edificacions rurals de Manlleu i la seva evolució. Cal destacar la portalada de pedra picada amb arc de mig punt.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: hi tenen cavalls i es dediquen a l’equitació.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
Cal Batlle

MASIES - M

M53

3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

CATÀLEG DE BENS
A PROTEGIR
La Comella

MASIES - M

M54

1_ SITUACIÓ:
ADREÇA:
COORDENADES UTM:

a l’oest del nucli
X: 439040,63 Y: 4649913,59

PLÀNOL:

2_ DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
Masia de planta baixa, pis i golfes amb un cos de porxos adossat a la façana sud. Aquesta masia surt citada al plànol de la Diputació de Barcelona
del primer quart del segle XX. Te un valor tipològic i testimonial de les masies de Manlleu i la seva evolució. Cal destacar tots els elements de pedra
picada i la porxada amb arcs de mig punt.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual:
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3_ HISTÒRIA:
DATA:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES:
Citada al plànol de la Diputació de Barcelona del primer quart del segle XX.

BIBLIOGRAFIA:
Les masies de Manlleu. Editorial El Ter, Manlleu 1999

4_ DADES URBANÍSTIQUES:
RÈGIM DEL SÒL:

URBÀ

5_ RAONS QUE ACONSELLEN LA CATALOGACIÓ:
Pel seu valor arquitectònic i històric , com a testimoni d'una determinada tipologia.

CATALOGACIÓ
CATEGORIA:
TIPUS I NIVELL DE PROTECCIÓ:
ÀMBIT DE PROTECCIÓ:

BCIL
Nivell B
Volum

ENTORN DE PROTECCIÓ:
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
El subsòl quedarà protegit com a àrea d’expectativa arqueològica. Quedarà protegit un radi de 100 m o, en el seu cas, una delimitació específica.
En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el
Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

USOS PERMESOS:
NORMATIVA ESPECÍFICA:
Llei de patrimoni català sobre actuacions en un BCIL

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST ELEMENT:
En les façanes i cobertes només es podran realitzar obres de conservació i consolidació, mentre que l’interior es pot modificar per adaptar-lo a noves
necessitats. Es prioritzarà la conservació dels elements estructurals originals. S’admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i
quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l’edificació existent.

