Torrents
Sant Martí d'Albars
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
quilomètric 2'400

Osona
Sector nord del terme municipal
A 600 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4342, punt

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

42.05472
2.06844
422916
4656272

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

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

08225-16
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII
Bo
Tot i algunes reformes, sobretot a l'interior, l'edifici conserva
l'estructura i la majoria d'elements arquitectònics originals en
bon estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004AR00011
Jordi Compte i Marta Homs
dv., 22/09/2006 - 02:00

Descripció
Torrents està ubicada a en un punt elevat sobre la vall de la riera Lluçanès, prop de la
carena per on passa la carretera BV-4342 i al sud del clot de Torrents.
És una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta rectangular
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separat en dos habitatges diferents. La part oest de l'edifici principal és coneguda com
Torrents Xic i la part est com Torrents Gros. Els murs de càrrega són de maçoneria de
pedra irregular amb carreus treballats a les cantonades i envoltant algunes obertures. La
teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta una discontinuïtat en el parament que
correspon amb la separació dels dos habitatges. En la part esquerra, que correspon a
Torrents Xic, s'hi pot observar un portal emmarcat amb maó i fusta a la planta baixa; una
finestra emmarcada amb pedra motllurada i ampit motllurat, a més d'una petita finestra
moderna al primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra treballada a les golfes. La part
dreta de la façana correspon a Torrents Gros i conserva a la planta baixa els brancals de
pedra d'un portal que s'ha reformat. Al primer pis trobem una finestra amb llinda motllurada i
els brancals, reformats, de pedra treballada, i un balcó emmarcat amb pedra bisellada, tot i
que només conserva el brancal dret i la llinda, amb la inscripció "16-3 " i una creu. Sobre la
llinda hi resta el coronament, d'una antiga finestra d'arc conopial. A les golfes hi ha una
finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat.
La façana oest, que correspon únicament a Torrents Xic presenta, a nivell de planta baixa,
una finestra apaïsada emmarcada amb monòlits treballats i al seu costat una finestra de
petites dimensions emmarcada amb una única pedra. Al primer pis trobem a la dreta una
finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, i dues finestres de nova obertura
al centre. A l'extrem esquerre hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada que
han estat tapiades i integrades al mur; a la de la dreta li manca mitja llinda i el brancal
esquerre i la de l'esquerra compta amb un ampit motllurat. A les golfes hi ha dues finestres
emmarcades amb pedra treballada als extrems, una amb ampit motllurat.
A la façana nord també s'observa la separació entre Torrents Xic i Torrents Gros. El primer,
situat a l'oest i en aquest cas a la dreta, presenta un petit eixamplament de mur a la planta
baixa a mode de contrafort; una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una de nova
obertura al primer pis; i una finestra emmarcada amb pedra treballada a les golfes. A la part
de l'esquerra, corresponent a Torrents Gros, s'hi observen dues finestres emmarcades amb
monòlits de pedra treballada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra
bisellada, una de les quals també amb ampit motllurat, al primer pis i dues finestres
emmarcades amb pedra treballada a les golfes.
La façana est, que correspon únicament a Torrents Gros, es troba parcialment tapada per
una de les estructures d'ús agropecuari que hi ha al voltant de l'edifici principal. S'hi pot
observar, al primer pis, una porta emmarcada amb pedra treballada que dóna accés a un
balcó que comunica amb l'estructura adossada i diverses obertures a les golfes: una a
l'esquerra emmarcada amb pedra treballada i amb un pilar interior de pedra, i dos grans
obertures a la dreta tapiades amb maó i amb una obertura de nova construcció, cada una a
la part inferior.
L'estructura adossada a la façana est, és de planta baixa i primer pis, teulada de doble
vessant i murs de càrrega de maçoneria de pedra i parts de maó: La pallissa, situada uns
metres més enllà, és de murs de càrrega de maçoneria de pedra; destaca a la façana nord
un portal d'arc rebaixat, una finestra i un òcul emmarcats amb maó. Davant la casa es
conforma un pati.
En el camí entrant a la masia, hi ha un mur construït amb pedres de mitjanes dimensions
ordenades regularment.

Història

Pàgina 2

La masia de Torrents apareix documentada en el fogatge de 1553 com a "lo mas Torrent
Cavaller", formant part de la parròquia de Sant Martí d'Albars. La data de la llinda del balcó del
primer pis confirma l'existència del mas en aquesta època. Torna a sortir documentada al 1875,
quan Ramon Costa i Comas (de Prats de Lluçanès) i Vicente Viñas (de Sant Martí d'Albars) van
comprar la casa de Torrents a parts iguals. Més endavant, i a conseqüència de les heretats
familiars, la finca va quedar dividida en dues parts.
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