Vinyoles
Centelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Mas Vinyoles
Per un trencall que hi ha vora el km. 17 de la carretera de Sant Feliu
de Codines a Vic
619

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.79562
2.20661
434083
4627389

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
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08067-3
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
IX- XVIII
898
Es desconeix
Bo
Els actuals propietaris duent a terme un treball conservació i
restauració
Legal
BCIN
National Monument Record – Defensa
BCIN R-I-51-5458
dv., 22/04/1949 - 12:00
IPAC núm. 3

Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Fàcil
Residencial
Privada
08066A00800044
Jordi Petit Gil
dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció
Conjunt d'edificacions que consten a més d'un mur perimetral de tanca medieval i un edifici principal
destinat a vivenda. És un antic mas fortificat ja documentat al segle IX tot i que l'actual construcció és més
moderna. Edifici de planta baixa i dues plantes. Els murs més antics són de carreus de pedra treballada. La
primera planta té un arc gòtic i dues finestres, una d'elles molt petita. A partir del primer pis l'estructura està
molt modificada i el segon pis té en gran part la paret de tovot. La coberta del mas és de teula aràbiga a dos
vessants

Observacions:
Actualment és una masia de turisme rural.

Història
Documentat ja l'any 898 va donar nom a la vila de Centelles des del segle XII fins a finals del XV. El mas
ja és documentat al 1236. Al mateix segle XIII s'hi fan unes reformes per afegir un mas per a la família
Santaeugènia, castlans del Castell de Centelles fins al segle XIV. Al segle XV la família pagesa dels
Vinyoles van esdevenir amos del mas. El nou casal dels Vinyoles van esdevenir com a nous castlans majors
del castell de Centelles i a la seva rodalia ja es documenten tres molins, un d'ells, el Molí del Rec, situat al
capdamunt del torrent, havia estat venut per Pere de Santaeugènia a Ponç de Vinyoles el 1274. El mas es va
fortificar com moltes de les viles rurals de l'època. El 28 de febrer de 1714 va ser cremat durant l'assalt a
Centelles. La data que figura a l'arc de pedra (1546) sembla indicar la data de construcció de l'actual mas.
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