Nucli de Vinyoles d'Orís
Les Masies de Voltregà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Vinyoles. 08509 Les Masies de Voltregà.
Carretera C-17, accés al km 73-74

Coordenades:

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

42.03974
2.23099
436352
4654475

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08117-6
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval Modern Contemporani
X-XXI
Bo
Legal
Annex II de la Revisió de les NNSS (15-11-2000)
sí, IPA

Fàcil
Residencial
Privada
diversos propietaris

Sant Esteve de Vinyoles
Església nova de Sant Esteve de Vinyoles
Natalia Salazar -ArqueoCat SLAutor de la fitxa
dv., 13/01/2006 - 01:00
Data de registre de la

fitxa:
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Descripció
Està format per tres nuclis, avui dia completament units urbanísticament. El nucli primitiu està situat sobre
un petit puig, on es troba la vella església romànica de Sant Esteve; el segon (s. XVIII), està format pel
carrer Major que començava a l'antic Hostal de Ca l'Eudalda, ascendint cap el primer nucli, a tot el llarg del
camí ral de Vic a Ripoll, més tard carretera de Barcelona a Puigcerdà, desviada després del 1940 pel traçat
actual. Finalment s'hi va construir un barri fabril modern (1950) per als treballadors de La Farga Lacambra,
que s'estengué entre l'antic poblet i el carrer Major. El punt d'unió definitiu dels tres nuclis originaris va ser
la construcció de l'església nova de Sant Esteve (1952-55).

Història
El lloc és conegut des del 941, i la parròquia de Sant Esteve des del 957, formant part originàriament del
terme del castell d'Orís. Però, almenys des del segle XIII, formà part del terme i baronia del castell de
Voltregà. El 1796, en separar-se la batllia de Sant Hipòlit en el terme i la vila, Vinyoles era l'única entitat de
població existent en el terme i encapçala el nom del primer ajuntament que es va dir: "Ayuntamiento de
Viñolas y las masías de San Hipólito de Voltregá". L'any 1840, amb la divisió que va establir els municipis
i les províncies, per aquest encapçalament per donar preeminència a les masies del terme.
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