Viladelleva o Can Feliu
Callús
Ubicació
Comarca:
Bages
Lloc/Adreça:
Camí de Viladelleva s/n. Callús
Emplaçament:
Es troba al camí de Viladelleva, just a migdia de l'ermita i
pràcticament al final del camí asfaltat
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.82046
1.7996
400306
4630539

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Santa Maria de Viladelleva

08038-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVII
Regular
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08037A008000010000LF

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Joan Casas Blasi
dl., 01/09/2008 - 02:00

Necròpolis de Viladelleva

Descripció
Construcció que presenta diversos cossos adossats que li han configurat l'aspecte actual.
La façana principal presenta un portal adovellat amb arc de punt rodó. S'obren un conjunt
de tres finestres de pedra picada. Al cos que se li adossa pel sud també s'obren dues
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finestres i una porta d'estil clàssic. Pel nord un nou cos adossat sobresurt de la línia de
façana original. S'hi accedeix per una porta adovellada clàssica. A l'interior hi ha un pou o
bé una tina. El seu estat de destrucció no permet veure-ho amb claredat. Les parets són
fetes de pedra i semiarrebosdes. La teulada, de teules és a dues vessants. Al seu voltant es
poden observar diverses construccions més modernes utilitzades de corral i un graner o
paller mig enrunat. Al nord, i quasi adossada a l'estructura s'hi troba l'ermita de Santa Maria
de Viladelleva i al nord-oest un conjunt de tines.

Història
El topònim de Viladelleva es troba documentat ja des del 1025 en una venda d'una peça de terra
entre els germans de la família Montcada. Ja el 1033 es documenta la presència de l'església
consagrada a Santa Maria tot i que és molt probable l'existència d'una capella anterior. De totes
maneres, la presència del mas no es documenta fins que a finals del segle XIV s'uní en un gran
alou amb la pietat de les Comes de Cererols. El nom de Can Feliu el prengué a partir del final del
segle XIX quan el matrimoni format per Miquel Feliu i Caterina Riu es fan masovers de la casa.
El darrer Masover fou Isidre Feliu.
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