CATÀLEG DE BENS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

ARQUITECTURA RELIGIOSA

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Església de Santa Maria

Identificació al plànol: E1

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Dalt de Vila

UTMX: 440861
UTMY: 4650348

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
L’església té annexada la Casa Rectoral
Cronologia: Època XVIII
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: culte, parròquia
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2. Noticies històriques:
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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
Inclou l’església i la casa rectoral.
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: El sagrat cor dels Germans de la Salle

.
Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 66

Identificació al plànol: E2

↑N

UTMX: 440678
UTMY: 4649973

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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).
Cronologia: Època XIX-XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: culte, habitatge, convent i escola
2. Noticies històriques:
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.
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
A l’església només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Església de les germanes Carmelites de l’Ensenyança

Identificació al plànol: E3

.
↑N

Nucli o indret: Carrer Sant Domènech, 24

UTMX: 440788
UTMY: 4650104

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
2. Noticies històriques:
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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
En la façana només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació. No s’admetrà l’obertura de nous
forats.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del
Patrimoni Cultural.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Capella de Sant Jaume de Vilamontà

Identificació al plànol: E4

.
↑N

Nucli o indret: BV-5224 km 2

UTMX: 440468
UTMY: 4652375

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
El conjunt es complementa amb dues edificacions annexes, un habitatge, un cobert i una zona enjardinada al davant.
Cronologia: Època XIX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: culte, capella
2. Noticies històriques:
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.
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S’hi celebra missa el dia del Sant Patró.

3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
A la capella només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
L’habitatge annexat a la banda oest es podrà reconstruir i rehabilitar d’acord amb el que estableix l’article 47.3.a) del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, com masia que cal preservar i recuperar en sòl no urbanitzable.
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, Manlleu (Osona), Departament de Cultura, Direcció General del
Patrimoni Cultural.
Lletres Amicals
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Capella de Sant Julià de Vilamirosa

.

Identificació al plànol: E5

↑N

Nucli o indret: BV-522 km 6

UTMX: 440202
UTMY: 4649307

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època XI-XVII
Conservació: l’estat general de conservació és bo. Restauració 1994.
Ús actual: culte, capella
2. Noticies històriques:
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.
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Capella de Sant Esteve de Vila-Setrú

Identificació al plànol: E6

.

↑N

Nucli o indret: BV-5224

UTMX: 440202
UTMY: 4649307

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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. La capella està envoltada per un mur que tanca el
jardí. El conjunt costa a més de la capella d’un cementiri.
Cronologia: Època XI-XVII-XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo. Façanes en conservació mitjana
Ús actual: culte, capella.
2. Noticies històriques:
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 realitzaren unes excavacions en les quals es van documentar 5 fases d’ocupació diferents: es
trobaren unes restes de murs irregulars d’origen preromànic. També van aparèixer forats de pal a l’interior i a l’exterior.
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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. A l’interior es va documentar una sepultura de grans dimensions amb 5 individus
enterrats. 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
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Santuari de Puig-Agut o de la Mare de Déu de Lurdes

Identificació al plànol: E7

. .
↑N

Nucli o indret: Crta. BV-5224. A 2 km del Km 2 Crta. Manlleu-Torelló

UTMX: 441609
UTMY: 4653508

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: 1883
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: culte capella
2. Noticies històriques:
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).

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
Al santuari només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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)
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Nostra Senyora de Gràcia

Identificació al plànol: E8

.
↑N

Nucli o indret: barri de Gràcia

UTMX: 439954
UTMY: 4650378

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
A l’església només es permetrà la realització d’obres de conservació i consolidació, tan en l’interior com en l’exterior.
4. Bibliografia i notes complementàries:
“Pinzellades...” L’ Església de Nostra Senyora de Gràcia, Marta Pujol, pag. 85
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5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Ermita de Sant Sebastià.

Identificació al plànol: E9

.
↑N

Nucli o indret:

Can Ramisa / Can Rusiñol

UTMX: 438715
UTMY: 4649774

Ús del sòl: sòl no urbanitzable

Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Conservació: fou enderrocada entre l’any 2007 i 2009, només es conserva la pedra de l’altar.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Cal deixar l’emplaçament lliure d’edificació. Per qualsevol intervenció en el subsòl caldrà
realitzar prèviament un estudi arqueològic
4. Bibliografia i notes complementàries:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
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5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Fornícules i Imatges religioses

Identificació al plànol: E10

* Plànol adjunt.
↑N
Nucli o indret: Nucli antic de Manlleu.

UTMX:
UTMY:

Ús del sòl: sòl urbà

Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Element
Es permetrà únicament la conservació i consolidació de la fornícula i de la imatge que conté.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
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.

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

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
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CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Formes Fornícules
5.Imatges:

F1
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F5

F6

F7

F9

F10

F12

F16
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F15

F19
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F20

F24

F21

F25

F27

F30
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F33

F37

F34

F35

F38

F36

F39

F40
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CATÀLEG DE BENS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

ELEMENTS D’ENGINYERIA CIVIL

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Pont de Can Molas

Identificació al plànol: R1

.
↑N

Nucli o indret: Baix Vila

UTMX: 440959
UTMY: 4649890

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època XV-XVII-XX Gòtic
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: trànsit
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
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Nivell B. (Bé d’interès local) – Element
Es protegeix la base de pedra del pont permetent obres de conservació, consolidació i restauració. La plataforma
superior es pot reformar i substituir d’acord amb les necessitats de seguretat i mobilitat.
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Molí de Miarons, (Molí de Dalt)

Identificació al plànol: R2

.

↑N

Nucli o indret:: Passeig del Ter

UTMX: 440339
UTMY: 4650038

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
Molí fariner, les aigües del qual van possibilitar la construcció de les Tres Fàbriques del carrer Vendrell.
2. Noticies històriques:
Finals del segle XVII, documentat des del 1679
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
EMILI BAYÓN. Informe Canal Industrial de Manlleu
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Molí de Can Muntada (Cal Blau)

Identificació al plànol: R3

.

↑N

Nucli o indret: Molí de Can muntada

UTMX: 440960
UTMY: 4650011

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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)
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Element
Protecció dels soterranis, de la turbina Jonval, dels canals i de la maquinària del molí.
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
4. Bibliografia i notes complementàries:
EMILI BAYÓN. Informe sobre el Molí Muntada. 2006. MIT
EMILI BAYÓN, Informe Canal Industrial de Manlleu. MIT
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5. Imatges:
Maquinaria que es conserva dins el moli Muntada

Turbina del moli Muntada

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Rentants de Baix

Identificació al plànol: R4

..
↑N

Nucli o indret: Vora el canal al final del passeig Sant Joan

UTMX: 441010
UTMY: 4649961

Ús del sòl: Sòl urbà

Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Element
Queden protegits tots els elements que conformen els rentants.
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
Emili Bayón, Informe sobre el canal industrial de Manlleu
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Pont del tren

Identificació al plànol: R5

.

↑N

Nucli o indret: Línia de Ferrocarril

UTMX: 439660
UTMY: 4649835

Ús del sòl: Sòl urbà

Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – 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
4. Bibliografia i notes complementàries:
Dins de Manlleu la línia ferroviària compta amb altres elements interessants, com és el pont en el camí de Puig Rodon.
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Pont de la Gleva

Identificació al plànol: R6

.
↑N

Nucli o indret: Pont de la carretera BV-4608

UTMX: 437448
UTMY: 4650546

Ús del sòl: Sòl no urbanitzable

Element a preservar:

1. Descripció:
Pont compartit amb el Municipi de Sant Hipòlit de Voltregà
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Element
Es permetrà la realització d’obres de conservació, consolidació i restauració dels pilars i arcs. La llosa o plataforma es
pot reformar o substituir d’acord amb les necessitats sorgides en motiu de seguretat o millores en la mobilitat.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Muralles, mà de Manlleu

Identificació al plànol: R7

.

↑N

Nucli o indret: Muralles de Manlleu

UTMX: 440876
UTMY: 4650456

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època XIII-XVI
Conservació: no en queden restes tret del fragment del carrer Torelló on es troba la mà de Manlleu.
2. Noticies 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
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell A. BCIN – Monument històric, Núm. Registre: 1017-MH/Registre estatal: R-I-51-5519 (Llei 25/06/1985, BOE
29/06/1985).
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. Les actuacions que es facin en aquest sector resten
condicionades a l’autorització per part del Departament de Cultura.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

Cantonada on s’hi troba l’escut de Manlleu

Traçat aproximat de les muralles
i la possible ampliació per Can
Puget, indicant la posició dels
portals, i de la Ma.

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Edifici de l’estació

Identificació al plànol: R8

.
↑N

Nucli o indret: Passeig de l’estació

UTMX: 439575
UTMY: 4650224

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:

3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
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.
En el cas d’ampliacions adossades als cossos existents caldrà justificar-ne la ubicació.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Edifici de l’estació transformadora del ferrocarril.

Identificació al plànol: R9

.
↑N

Nucli o indret: Vora la carretera BV-4608 i la línia de ferrocarril.

UTMX: 439549
UTMY: 4650397

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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CATÀLEG DE BENS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Sanglas

Identificació al plànol: P1

.
↑N

Nucli o indret: Passeig del Ter

UTMX: 441269
UTMY: 4650082

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
es condicionaren els espais interiors.
Cronologia: 1841
Conservació: Rehabilitada recentment, actualment és la seu del Museu Industrial del Ter.
Ús actual: Museu Industrial del Ter.
2. Noticies 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
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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.
3. Protecció proposada:
Aquest element va ser declarat BCIL, Núm. Catàleg Patrimoni Cultural Català: (Acord Ple Ajuntament 18/01/2006)
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: El Dulcet (Fàbrica Espanella / Fàbrica Comas)

Identificació al plànol: P2

.
↑N

Nucli o indret: Passeig del Ter
UTMX: 440048
UTMY: 4650111
Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
La protecció abasta la resclosa, la casa de comportes, 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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Fàbrica de riu Can Llanas

Identificació al plànol: P3

.
↑N

Nucli o indret: Passeig del Ter

UTMX: 441653
UTMY: 4650074

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Buxó

Identificació al plànol: P4

.
↑N

Nucli o indret: El Mirador

UTMX: 440780
UTMY: 4649637

Ús del sòl: sòl urbà.
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Colonia Rusiñol / Can Ramisa

.

Identificació al plànol: P5

↑N

Nucli o indret: Carretera BV-4608

UTMX: 438665
UTMY: 4649760

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
La protecció abasta tot el conjunt: 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), el
safareig, la nau de l’antiga fonda, la font (inclosa en el llistat de fonts naturals a protegir) i també el mur perimetral.
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
Manlleu el Ter i el Canal Industrial, Museu de Manlleu, 1996.
EMILI BAYÓN.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Ca l’Escolà, fàbrica Casacuberta

Identificació al plànol: P6

.

↑N

Nucli o indret:

Pont de la Gleva

UTMX: 437579
UTMY: 4650697

Ús del sòl: sòl no urbanitzable
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
Es protegeix el volum de la fàbrica, els habitatges, 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.
Per qualsevol intervenció més enllà de les reparacions d’allò ja construït i per implantar noves activitats caldrà elaborar
un Pla Especial que ordeni l’àmbit.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Canal industrial de Manlleu

Identificació al plànol: P7

↑N

Nucli o indret:

Manlleu

UTMX: 440620
UTMY: 4649955

Ús del sòl: sòl urbà.
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
Només s’admetran obres de consolidació, conservació i restauració
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter
Es recomana protegir el canal en tot el seu traçat, tant vist com soterrat, amb tots els elements que el composen.
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Xemeneia i turbines de Ca l’Estapé

Identificació al plànol: P8

.
↑N

Nucli o indret: Passeig del Ter.

UTMX: 437579
UTMY: 4650697

Ús del sòl: sòl urbà.
Element a preservar:

1. Descripció:
Elements de l’antiga fàbrica de Ca l’Estapé: xemeneia de planta rectangular i turbines situades al soterrani.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Element
Obres de Consolidació, Conservació i Restauració
Protegit al Pla Especial de la Façana Urbana i d’Ordenació de les vores del Ter
4. Bibliografia i notes complementàries:
.
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BENS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

CONJUNTS URBANS

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Plaça de Fra Bernardí

Identificació al plànol: CO1

↑N

Nucli o indret: Plaça Fra Bernardí

UTMX: 440803
UTMY: 4650223

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
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Cronologia: Època XIX-XX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: espais de comunicació, carrer.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local)
Es recomana protegir l’estructura de plaça porticada.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Creixement de la ciutat. Els principals carrers

Identificació al plànol: CO2

↑N

Carrer del Pont
Nucli o indret: Carrer de Torelló, de la Gleva, de la Cavalleria,
del Pont, d’Enric Delaris i de Sant Martí.

UTMX: 440876
UTMY: 4650456

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època, XIV-XIX
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local)
Es recomana protegir l’estructura del carrer, mantenint el traçat.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

Carrer d’Enric Delaris

Carrer de Torelló

Carrer de la Cavalleria

Carrer de Sant Martí

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Carrer del comte

Identificació al plànol: CO3

↑N

Nucli o indret: Carrer del Compte

UTMX: 440856
UTMY: 4650448

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
Cronologia: Època, XVII-XVIII
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: espai públic, carrer.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
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Nivell B. (Bé d’interès local)
Es recomana protegir l’estructura del carrer, mantenint el traçat.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Plaça de Gràcia

Identificació al plànol: CO4

↑N

Nucli o indret: Plaça de Gràcia

UTMX: 499904
UTMY: 4650355

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
Plaça porticada de 65m de llargada i 33m d’amplada amb planta baixa i dues plantes, amb una interessant articulació
dels diversos espais urbans que connecta, oberta per un costat curt a l’avinguda de la Diputació i atravesada pel carrer
Umbert que enfoca a la façana principal de L’església de Nostra Senyora de Gràcia i connectada per dos passatges
que són continuació dels porxos al carrer Voltregà.
El porxo té una profunditat constant de 3,80 m i una alçada d’una planta. Cada unitat de porxo es correspon amb una
divisió de parcel.la d’amplada aproximada 6,75 m. Originàriament la solució volumètrica observava la reducció d’altura
en les cantonades i una peculiar organització de les fondàries edificables, que provenia de les tipologies d’habitatges
utilitzades. La façana tipus de planta baixa i dues plantes s’articula amb el porxo en planta baixa amb un arc rebaixat,
un balcó corregut en planta primera amb dues obertures sense decoracions i al segons pis destaquen les obertures a
manera de galeria.
2. Noticies 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”.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local)
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BENS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

EDIFICIS URBANS

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casalot de Can Puget

Identificació al plànol: U1

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de la Font, 14

UTMX: 440714
UTMY: 4650324

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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:
2. Noticies històriques:
Edifici de servei de can Puget.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Puget

Identificació al plànol: U2

.
↑N

Nucli o indret: Carrer Alta Cortada, 1.

UTMX: 440761
UTMY: 4650357

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Cal Sastre

Identificació al plànol: U3

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Dalt Vila, 8

UTMX: 440779
UTMY: 4650377

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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..
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Gras

Identificació al plànol: U4

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de la Quintana, 2

UTMX: 440811
UTMY: 4650380

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
En una de les portes hi ha una llinda amb la data de 1857. L’arquitecte fou Joan Sardà.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum.
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Vilaró

Identificació al plànol: U5

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Crist Rei, 1

UTMX: 440870
UTMY: 4650464

Ús del sòl: sòl urbà

Element a preservar:
1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
Seu del museu municipal als anys trenta.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
ESTEVE GAJÀ I MOLIST, “El Manlleu dels anys trenta”
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la plaça Grau, 7

Identificació al plànol: U6

.

↑N

Nucli o indret: Plaça Grau, 7

UTMX: 440870
UTMY: 4650464

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:
1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la plaça de Fra Bernardí

Identificació al plànol: U7

.

↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernardí, 1

UTMX: 440787
UTMY: 4650273

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
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

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Vilamala

Identificació al plànol: U8

.

↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernardí, 31

UTMX: 440847
UTMY: 4650268

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
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La botiga de can Vilamala és la més antiga de Manlleu.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

Identificació al plànol: U9

.

↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernadí, 7

UTMX: 440852
UTMY: 4650208

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
Ocupa un dels llocs estratègics d'obertura a la plaça, resseguint el desnivell de l'escalinata. Constitueix una fita visual en
el conjunt urbà, destacant-hi 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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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S’hauran de conservar els esgrafiats de la façana.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

Identificació al plànol: U10

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernardí, 14

UTMX: 440788
UTMY: 4650174

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la plaça de Fra Bernadí

Identificació al plànol: U11

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernardí, 10

UTMX: 440765
UTMY: 4650175

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
Segueix la tipologia de les cases de Manlleu que foren transformades a principis del segle, degut a la prosperitat de la
Revolució industrial.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Mateu

Identificació al plànol: U12

.
↑N

Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 27

UTMX: 440722
UTMY: 4650179

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Muntal (Actualment Can Castells)

Identificació al plànol: U13

.
↑N

Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 31

UTMX: 440723
UTMY: 4650145

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Senties

Identificació al plànol: U14

.
↑N

Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 20

UTMX: 440723
UTMY: 4650222

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Molas

Identificació al plànol: U15

.
↑N

Nucli o indret: Via Ausetània, 2

UTMX: 440954
UTMY: 4649843

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Rifà.

Identificació al plànol: U16

.
↑N

Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 52.

UTMX: 440704
UTMY: 4650083

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Col·legi la Salle

.

Identificació al plànol: U17

↑N

Nucli o indret: Carrer d’Enric Delaris, 66

UTMX: 440703
UTMY: 4650016

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
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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 manlleuencs, sense exclusions. L’edifici constava d’una biblioteca amb 10.000 volums, d’una sala d’actes
i de vuit aules. Fins al 1936, a més de les classes de formació diürnes i nocturnes que s’hi impartien, va donar acollida a
múltiples activitats culturals que organitzaven les entitats de la vila i que comptaven amb la participació de personalitats
rellevants de la cultura catalana. La seva activitat s’estroncà amb la guerra de 1936-39, i acabada la guerra el Patronat
ja no reprendre l’activitat i el 1946 Josep Sanglas va donar l’edifici al col·legi la Salle.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
Monografia d’Esteve Gajà i Francesc Pujol
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Grau

Identificació al plànol: U18

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Domènec, 15 - 17

UTMX: 440975
UTMY: 4650270

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Casacuberta

Identificació al plànol: U19

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Domènec, 11

UTMX: 440834
UTMY: 4650080

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
Vicenç Casacuberta era fabricant de filats de cotó des de mitjans del segle XIX, més tard s’associà amb Ramon Gras.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Vilaseca (Casa Goula o Can Serva)

Identificació al plànol: U20

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Domènec, nº 9

UTMX: 440850
UTMY: 4650082

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
La casa presenta diverses etapes constructives, tal i com senyalen les dates de les llindes de finestres i portals (s.XVIIXVIII). A principis del segle XX s’encarregà la forma a l’arquitecte Isidre Puig i Boada, i fou construïda per Josep Molas.
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La família Vilaseca eren fabricants teixidors des de finals del segle XIX.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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.
5.Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Sanglàs

Identificació al plànol: U21

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Domènec, 7

UTMX: 440867
UTMY: 4650085

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Barroca

Identificació al plànol: U22

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Domènec, 10

UTMX: 440855
UTMY: 4650104

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura.. 1.979
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Ca l’Esteve

Identificació al plànol: U23

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 40

UTMX: 440900
UTMY: 4650114

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
5. Imatges

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U24

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 38

UTMX: 440900
UTMY: 4650123

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
.
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Garcia

Identificació al plànol: U25

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 36

UTMX: 440899
UTMY: 4650133

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U26

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 39-41

UTMX: 440918
UTMY: 4650128

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U27

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 35

UTMX: 440917
UTMY: 4650149

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Almeda

Identificació al plànol: U28

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 33

UTMX: 440913
UTMY: 4650160

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Dot

Identificació al plànol: U29

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 29

UTMX: 440908
UTMY: 4650173

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U30

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 32

UTMX: 440891
UTMY: 4650158

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.

4. Bibliografia i notes complementàries:
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U31

.
↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 27

UTMX: 440908
UTMY: 4650184

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Centre Catòlic

Identificació al plànol: U32

.

↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 9

UTMX: 440893
UTMY: 4650259

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
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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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Curós Vilardell

Identificació al plànol: U33

.
↑N

Nucli o indret: Passeig de Sant Joan, 54

UTMX: 440966
UTMY: 4650267

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Andreu i Font

Identificació al plànol: U34

.

↑N

Nucli o indret: Carrer del Pont, 6

UTMX: 440870
UTMY: 4650280

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
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Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Valls, Habitatges obrers

.
Nucli o indret: Carrer del Pont, 73

Identificació al plànol: U35

↑N

UTMX: 440940
UTMY: 4650028

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Muntada

Identificació al plànol: U36

.
Nucli o indret: Carrer del Pont, 77

↑N

UTMX: 440975
UTMY: 4650270

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1.Descripció:
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.
En la façana al pati hi trobem un cos adossat de planta baixa i pis sense obertures en planta baixa. Aquest cos, en el
seu costat més petit, segueix l’alineació del passeig. La façana al pati és cega en planta baixa mentre que en planta pis
hi trobem tres obertures, una molt petita (que sembla de recent creació) i dues més grans que es col·loquen de forma
simètrica a l’angle. Aquestes dues obertures són de llinda plana amb emmarcament de pedra i amb un ampit continu.
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Aquest cos està cobert amb coberta a dues aigües amb acabat de teula ceràmica amb el ràfec sustentat per biguetes de
fusta. En la planta segona només hi ha una petita obertura que sembla de recent creació.
La coberta és a tres vessants amb acabat de teula ceràmica amb el ràfec sustentat per biguetes de fusta. Al centre de
l’edificació s’hi alça una torre de planta rectangular amb dues finestres d’arc de mig punt amb ampit continu a cada cara.
La coberta és a quatre vessants amb el ràfec i acabats iguals als de la coberta.
Conservació: l’estat general de conservació és bo.
Ús actual: Habitatge.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Ca l’Areñas

Identificació al plànol: U37

.
↑N

Nucli o indret: Passeig de Sant Joan,1

UTMX: 440988
UTMY: 4649988

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Volum
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
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: El Coro

Identificació al plànol: U38

.
↑N

Nucli o indret: Carrer Torrent Magí, s/n

UTMX: 440990
UTMY: 4650262

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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...”
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) –Element
Es proposa la protecció de les pintures que resten del sostre del teatrí que donen al carrer Torrent Magí.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Nasi Paleta

Identificació al plànol: U39

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de la Cavalleria, 13

UTMX: 441006
UTMY: 4650336

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge a la Plaça Fra Bernadí

Identificació al plànol: U40

.
↑N

Nucli o indret: plaça de Fra Bernadí, 23

UTMX: 440852
UTMY: 4650192

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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:
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Portus

Identificació al plànol: U41

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Jaume, 12

UTMX: 440661
UTMY: 4650178

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
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Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Roqué

.

Identificació al plànol: U42

↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Jaume, 7 – cantonada carrer de Sant Antoni

UTMX: 440644
UTMY: 4650151

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Grivé

.
Nucli o indret: Carrer de Sant Jaume, 9

Identificació al plànol: U43

↑N

UTMX: 440633
UTMY: 4650153

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
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3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Sarda

Identificació al plànol: U44

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Rusiñol , 2 - cantonada carrer del Vendrell

UTMX: 440510
UTMY: 4650173

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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).
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Quintana.

Identificació al plànol: U45

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Rusiñol, 16-18

UTMX: 440395
UTMY: 4650188

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
Recentment ha crescut una planta s’ha de respectar la façana
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
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4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer de Rusiñol

Identificació al plànol: U46

.
↑N

Nucli o indret: carrer de Rusiñol, 24

UTMX: 440395
UTMY: 4650188

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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:
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer de Rusiñol

Identificació al plànol: U47

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Rusiñol, 39

UTMX: 440235
UTMY: 4650179

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
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Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer de Rusiñol

Identificació al plànol: U48

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Rusiñol, 41

UTMX: 440225
UTMY: 4650177

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Escola Bressol

Identificació al plànol: U49

.

↑N

Nucli o indret: Carrer del Ter

UTMX: 440638
UTMY: 4650698

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
Edifici modern projectat per RCR Aranda, Pigem i Vilalta arquitectes que va ser construït l’any 2004.
Ús actual: Escola bressol.
2. Noticies històriques:
Va rebre el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic 2005 atorgat per la Generalitat de Catalunya.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Volum
Només s’hi podran realitzar obres de conservació i consolidació.
4. Bibliografia i notes complementàries:
.

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Entrada a la seu del Foment Mercantil del carrer Sant Jaume

Identificació al plànol: U50

.
↑N

Nucli o indret: Carrer de Sant Jaume, 6

UTMX: 440677
UTMY: 4650173

Ús del sòl: Sòl Urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – 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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Casa Palau Surroca

Identificació al plànol: U51

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Crist Rei, 5

UTMX: 440826
UTMY: 4650355

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
VVAA

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

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
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Gorchs

Identificació al plànol: U52

.
↑N

Nucli o indret: carrer de Fedanci, 12

UTMX: 440756
UTMY: 4650171

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana.

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

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.

4. Bibliografia i notes complementàries:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer Tras lo Mur

Identificació al plànol: U53

.

↑N

Nucli o indret: Carrer de Tras lo mur
Carrer del Comte, 23

UTMX: 440846
UTMY: 4650455

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Vista Alegre

.
Nucli o indret: Carretera de Vic – Manlleu B522 Km 7

Identificació al plànol: U54

↑N

UTMX: 440692
UTMY: 4649688

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
“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.
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) - Façana

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
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:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Cooperativa de pa i queviures

Identificació al plànol: U55

.
↑N

Nucli o indret: Plaça de Fra Bernardí, 5

UTMX: 440764
UTMY: 4650239

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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:
2. Noticies 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”.
3. Protecció proposada:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana.
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:
SURINYACH I PLA, MIQUEL. Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Gener 1996.
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Fonda Magí

Identificació al plànol: U56

.
↑N

Nucli o indret: carrer del Pont, 49

UTMX: 440924
UTMY: 4650095

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
Ampliació del portal l’any 1924, obra d’Ignasi Mas.
3. Protecció proposada:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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..
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer del Pont

Identificació al plànol: U57

.

↑N

Nucli o indret: carrer del Pont, 4

UTMX: 440871
UTMY: 4650291

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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..
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Annex Can Puget

Identificació al plànol: U58

.
↑N

Nucli o indret: carrer d’Alta Cortada, 2

UTMX: 440744
UTMY: 4650376

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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:
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

Imatge de l’arxiu municipal d’obres

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Can Jaumira

Identificació al plànol: U59

.
↑N

Nucli o indret: carrer del Pont, 50

UTMX: 440916
UTMY: 4650047

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer de Sant Domènec

Identificació al plànol: U60

.
↑N

Nucli o indret: carrer de Sant Domènec, 23

UTMX: 440764
UTMY: 4650076

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

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

Identificació al plànol: U61

.
↑N

Nucli o indret: carrer d’Alta Cortada, 23.

UTMX: 440604
UTMY: 4650338

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:
Ca l’Oliveras era una casa aïllada de planta baixa i pis construïda durant l’últim terç del segle XIX.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Element.
Es proposa la protecció de la torre i la tanca. Aquest element només podrà rebre obres de conservació i consolidació.
4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1.979

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Ca l’Arqués

Identificació al plànol: U62

.
↑N

Nucli o indret: carrer de Sant Domènec, 25

UTMX: 440754
UTMY: 4650074

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies 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.
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

4. Bibliografia i notes complementàries:
MIQUEL SURINYACH I PLÀ I JOAN CABANAS I COMA. Índex Fitxes d’arquitectura. 1979
5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Antiga Caixa de Manlleu

Identificació al plànol: U63

.
↑N

Nucli o indret: Plaça Fra Bernadí, 25

UTMX: 440846
UTMY: 4650209

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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
2. Noticies històriques:
3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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.
4. Bibliografia i notes complementàries:

Avanç de Planejament

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

5. Imatges:

CATÀLEG DE BÉNS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, NATURAL I CULTURAL A PROTEGIR

Denominació: Habitatge al carrer Passió

Identificació al plànol: U64

.
↑N

Nucli o indret: carrer de la Passió, 4

UTMX: 440983
UTMY: 4650221

Ús del sòl: sòl urbà
Element a preservar:

1. Descripció:
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.
2. Noticies històriques:

3. Protecció proposada:
Nivell B. (Bé d’interès local) – Façana
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..
4. Bibliografia i notes complementàries:
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