Antic camí ral
Sant Hipòlit de Voltregà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà
Travessant el terme municipal en sentit nord-sud
509m

Coordenades:

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

42.01149
2.2362
436755
4651334

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

08215-141
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval Modern Contemporani
X-XXI
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Carrer del Mallol
Plaça Nova
Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer
Plaça de la Vila
Carrer Major
Carrer de la Gleva
Carrer de l'Hospital - Tram 1
Plaça de la Gleva
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Carrer de Sant Martí

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Adriana Geladó Prat
dv., 20/03/2020 - 01:00

Descripció
Antic camí ral que creua el terme municipal de Sant Hipòlit per la banda de ponent i en sentit nord-sud. El
camí està integrat dins de la trama urbana actual de la població i entra al terme santhipolitenc des del
santuari de la Gleva (Les Masies de Voltregà) a través del pont de Malagana, situat en el límit dels dos
termes. Des d'aquí avança pel carrer de la Gleva fins a enllaçar amb el nucli antic de la població passant pel
carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, el carrer del Mallol i sortint del
terme per la carretera de Sant Boi.
En l'actualitat, bona part d'aquest camí coincideix amb el traçat del PR-C 49, des del pont de Malagana fins
a la plaça Nova. En aquest punt, el sender gira pel carrer de l'Hospital seguint el mateix traçat que el camí
que porta cap a Sobremunt.

Història
En general, els camins rals documentats a l'edat Mitjana segueixen el traçat establert anteriorment pels
romans. Pel que fa a la comarca d'Osona hi ha algunes vies principals identificades, mentre que la resta de
traçats corresponien a una xarxa de caire més secundari. Un dels camins principals, donada la seva
proximitat al terme actual de Sant Hipòlit, era el que comunicava Barcelona amb Puigcerdà, també
anomenat camí de la Cerdanya o strata Cerdana, i que seguia el curs dels rius Congost, Ter i Freser.
Aquesta via sortia de Vic pel nord, pel coll de Vic i per Gurb, cap a Santa Cecília i Sant Hipòlit de Voltregà
seguint el riu Ter cap al nord, fins a Ripoll i la Cerdanya. En un document relacionat amb el terme de
Voltregà datat l'any 989, es fa referència a una strada que "...vadit per Surribas et pergit ad Sanctum
Ipolitum...". I, alhora, en un altre document datat l'any 1000, es parlava d'una via que anava a Ripoll passant
per Sant Hipòlit: "...ipsa strada publica magiore que pergit per Sancto Ipolito [de Voltregà] et vadit ad
Ripol...l" (Padrós, 2010: 242). Posteriorment, en l'informe de la zona redactat pel viatger Francisco de
Zamora l'any 1788, també es parla del "camino de herradura de la villa de Ripoll y demás pueblos de la
Montaña a Vich". Segons l'autor, i malgrat les reformes, el camí seguirà pel mateix lloc per on circulava
antigament i es torna a mencionar específicament Sant Hipòlit (Albareda, 1983: 43-44).
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