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1. CRÈDITS I AGRAÏMENTS  
 

L’elaboració de l’estudi del que la present memòria n’és la culminació és fruit de la 
petició efectuada pel municipi de Les Masies de Voltregà a la Diputació de Barcelona. Aquesta, a 
través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, va encarregar dita tasca a l’empresa d’arqueologia i 
patrimoni ArqueoCat SL, essent-ne l’autora Natàlia Salazar Ortiz. 

 
Cal posar de relleu l’estreta col·laboració portada a terme per Núria Molas, l’ajuda de qui 

ha facilitat enormement la nostra tasca i l’ha enriquit de forma notable. Tanmateix, volem 
expressar el nostre agraïment a tots aquells que han col·laborat d’alguna manera en l’elaboració 
de l’inventari (tant a nivell logístic com facilitant-nos informació), entre ells el personal de 
l’Ajuntament de Masies de Voltregà, propietaris i masovers.  
 
 

• Finançament i promoció: Ajuntament de Les Masies de Voltregà i Diputació de 
Barcelona. 

• Coordinació i supervisió: Teresa Reyes (Diputació de Barcelona); Núria Molas 
(Ajuntament de Les Masies de Voltregà). 

• Execució: Equip d’ArqueoCat S. L. format per: 
o Coordinació: Jordina Sales. 
o Redacció de l’Inventari: Natàlia Salazar. 
o Auxiliar de Camp: César Torrecillas. 
o Fotografia i Planimetria: Natàlia Salazar. 
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2. METODOLOGIA 
 

La present memòria parteix amb el propòsit de realitzar, tal i com indica la Diputació de 
Barcelona, una recollida exhaustiva de les dades referents al patrimoni cultural i natural del 
municipi de Masies de Voltregà. Els béns susceptibles d’ésser inclosos dins d’aquest inventari 
pertanyen a un ampli espectre, que inclou a grans trets el patrimoni immoble, moble, documental, 
immaterial i natural, blocs que ja desglossarem al llarg del treball. 

 
 No obstant, la realització d’aquest inventari no és l’objectiu final de la nostra tasca, sinó 

el punt de partida a partir del qual es pugui dur a terme una anàlisi qualitativa del patrimoni de 
Masies de Voltregà, que esdevingui una eina útil per a la seva valoració i que permeti 
l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva 
rendibilització social. 

 
El desenvolupament del present treball es va iniciar a principis del mes de gener de 

2006, una vegada duta a terme la reunió entre membres de l’Ajuntament de Masies de Voltregà, 
la Diputació de Barcelona i l’empresa d’arqueologia i patrimoni ArqueoCat SL. Un cop establerts 
els termes de l’acord, els continguts i abast del treball i els terminis de realització, es va definir el 
pla de treball, que hagué de considerar tres fases (que tot i consecutives s’han solapat en el 
temps): el buidatge bibliogràfic, el treball de camp i el treball de gabinet. 

 
2.1. Buidatge bibliogràfic 
Aquesta fase consistí en un primer apropament a la realitat del municipi a partir de la 

bibliografia generada. Tot i que cal dir que aquesta és escassa (almenys pel que fa referència 
estricta al patrimoni cultural i natural del municipi, objecte d’aquest treball), ens ha proporcionat 
dades de gran valor. Especial esment cal fer de l’obra col·lectiva, editada pel propi Ajuntament 
de Masies, Vint-i-cinc anys d’ajuntaments democràtics (1979-2004) (MOLAS, PUIGVÍ, SANITJAS 
(2004)), de gran utilitat a l’hora d’il·lustrar tant la història com el desenvolupament del municipi 
des dels seus orígens fina al segle XX. 
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En el camp del patrimoni arquitectònic ha resultat fonamental la consulta de l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya corresponent a Les Masies de Voltregà, al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com el Catàleg de monuments i conjunts històrico-
artístics de Catalunya editat el 1990 pel mateix, on estan recollits els BCIN del municipi. També 
ha estat bàsica la consulta dels diferents articles monogràfics inclosos a la Catalunya Romànica 

III. Osona II, que estan dedicats als elements de patrimoni arquitectònic de cronologia medieval 
més rellevants del municipi (Castell de Voltregà, Sant Martí Xic, Sant Esteve de Vinyoles i Sant 
Miquel d’Ordeig). 

 
Ens han estat de gran utilitat a l’hora de tractar temes de caire geogràfic (paisatge, 

xarxes de camins antics, etc.) i toponímic L’Atles del Comtat d’Osona (798-993) (BOLÓS, 
HURTADO (2001)) i l’obra Els orígens medievals del paisatge català. L’arqueologia del paisatge 

com a font per a conèixer la història de Catalunya. (BOLÓS (2004)). 
  

Pel que fa als jaciments arqueològics, hem realitzat una consulta prèvia a la Carta 
Arqueològica de la comarca d’Osona inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens portà a buidar la informació 
de vàries memòries tècniques que fan referència a varies intervencions arqueològiques dutes a 
terme al municipi.  

 
Referents al jaciment de la Domus de Todonyà, existeixen dues memòries tècniques 

dipositades, i que han estat elaborades per la directora de les excavacions arqueològiques, 
Assumpta Serra, totes dues dedicades de forma monogràfica a les campanyes dels anys 2001 i 
2002 a la domus . Les dues memòries (SERRA (2001 i 2002)) segueixen la mateixa estructura i 
es consisteixen en un informe tècnic a nivell arqueològic, documental, arquitectònic i històrico-
artístic de la domus, que presenta els resultats de la primera campanya d’excavacions. L’estudi 
inclou la planimetria realitzada, un inventari del material arqueològic recuperat i documentació 
fotogràfica.  
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També hem trobat dipositada a l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de 
Catalunya la Memòria de la intervenció arqueològica al Molí de Sorribes (Masies de Voltregà, 

Osona) (PUJADES, SUBIRANAS (1997)), que descriu exhaustivament els treballs d’excavació 
arqueològica d’un molí baixmedieval, duts a terme durant la rehabilitació de la Masia Molí de 
Sorribes, l’any 1995-1996. 

 
També volem destacar en referència als enterraments medievals de Cal Ferrer la 

Memòria de l’excavació arqueològica d’una inhumació medieval a la finca de Cal Ferrer (Vinyoles 

D’Orís, Osona) (CABALLÉ (1999)). 
 
Per conèixer els resultats de l’excavació arqueològica de la Necròpolis de Sant Martí Xic 

hem consultat l’article citat a la bibliografia: CABALLÉ, MARTÍ, LALUEZA (1990). 
 

Per als apartats de la memòria que reflecteixen la realitat econòmico-social del municipi, 
hem emprat estadístiques extretes de la pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(www.idescat.net), del programa Hermes de la Diputació de Barcelona (www.diba.es) i de 
l’Ajuntament de Masies. Sobre informació en general del municipi, la plana web local 
www.lesmasiesdevoltregà.org . 

 
Existeix també un estudi al voltant de la història i l’evolució del nucli de La Gleva que ha 

estat fonamental per estudiar els seus elements patrimonials més rellevants: PLADEVALL 

(1988). 
 
Hem inclòs també algunes monografies sobre l’evolució històrico-arquitectònica de la 

masia catalana, que ens han ajudat a l’hora de contextualitzar els exemplars que hem inclòs e 
aquest inventari: GONZÁLEZ et alii (2005); TO, MONER, NOGUER (1998); FERRER, MUTGÉ, 
RIU (2001). A l’hora de classificar-les i seleccionar-les hem partit del Catàleg de masies i edificis 

rurals, realitzat l’any 2004 pel propi Ajuntament. 
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Altres monografies, de caire més específic, referents a elements arquitectònics com 
molins, pous de glaç i eremitoris són: BARREDA, DURÁN, HUERTAS (1994); RIGO, GILI  
(1992); ENRICH, ENRICH, SALES (2000). 

 
Els arxius consultats han estat l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Episcopal de Vic. Respecte als 

pergamins medievals conservats a l’Arxiu Municipal, cal destacar l’estudi inèdit: GINEBRA,  
VILAMALA (2005). 

 
Hem dividit la documentació cartogràfica sobre la que hem treballat en aquella utilitzada 

en format digital (Mapa Comarcal de Catalunya 1:50 000 i la Planimetria 1:5 000, inclosa a la 
Revisió de les normes subsidiàries de planejament de l’Ajuntament de Masies) i els mapes 
utilitzats en format paper (Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000). Les dades geogràfiques com les 
coordenades UTM i l’altitud han estat preses amb GPS i han estat comparades amb les oferides 
pel Visualitzador de Geoinformació de Catalunya:  

http://www.geoportal-idec.net/gestor/mapawms/index.jsp?idioma=cat. 
 

2. 2. Treball de camp 
Tot i que com ja hem dit les diverses fases de l’estudi s’han solapat a la pràctica, el 

treball de camp no s’inicià fins a principis del mes de gener, un cop realitzada la primera 
aproximació bibliogràfica. Aquest ha consistit materialment en la verificació directa de les dades 
obtingudes referents al béns patrimonials detectats mitjançant el buidatge bibliogràfic i les 
informacions orals.  

 
El seu registre s’ha realitzat amb las fitxa tipificada elaborada per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona (amb el programa Access de Microsoft), que conté els 
camps necessaris per a la completa descripció de cada element, permetent alhora encabir-hi la 
gran heterogeneïtat que aquests poden presentar (fet que ocasiona en molts casos que alguns 
dels camps quedin en blanc). Les tipologies en que poden ésser classificats, amb els respectius 
codis assignats (també reflectits a les fitxes), són els següents: 
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1.- Patrimoni immoble 
1·1.- Edificis 
1·2.- Conjunts arquitectònics 
1·3.- Elements arquitectònics 
1·4.- Jaciments arqueològics 
1·5.- Obra civil 

2.- Patrimoni moble 
2·1.- Elements urbans 
2·2.- Objectes 
2·3.- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 
3·1.- Fons d’imatges 
3·2.- Fons documentals 
3·3.- Fons bibliogràfics 

4.- Patrimoni immaterial 
4·1.- Manifestacions festives 
4·2.- Tècniques artesanals 
4·3.- Tradició oral 
4·4.- Música i dansa 
4·5.- Costumari 

5.- Patrimoni natural 
5·1.- Zones d’interès natural 
5·2.- Espècimens botànics singulars  

 
La fitxa conté un seguit de camps destinats a la localització física del bé en qüestió: 

ubicació (referint-se a la zona, barri o lloc), emplaçament (entorn físic), coordenades i altitud i 
accés.  

 
La seva identificació, ja emmarcada dins les tipologies esmentades més amunt, és 

ampliada als camps denominació (nom del bé), descripció, observacions, autor, cronologia, 
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història, i estat de conservació. S’inclou també un camp per establir nexes entre fitxes 
associades. 

 
De cara a una possible ordenació o actuació sobre els béns inventariats, resulten 

fonamentals els camps referents a la titularitat (pública o privada), el propietari i l’ús actual del 
bé, així com a l’existència o no d’alguna mena de protecció física i/o legal. 

 
En darrer lloc, la fitxa permet la inserció de fins a quatre imatges, essent obligatòria la 

inclusió d’almenys una fotografia. Pel que fa a la planimetria, només cal inserir un mapa en el cas 
d’elements de grans dimensions com camins, rieres o grans extensions naturals. 

 
Els criteris de selecció dels béns a inventariar (pertanyents a les esmentades categories 

de patrimoni immoble, moble, documental, immaterial o natural) rauen en el seu valor 
monumental, artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o natural.  

 
N’han d’ésser exclosos, però, aquells que rere la seva detecció mitjançant la bibliografia 

(o informació oral) i l’ulterior comprovació personal es manifestin com a poc rellevants o que 
siguin seriats o repetitius. Tanmateix, també s’exclourà els béns que no hagin pogut ser 
localitzats, que formin realment part d’altres municipis o que corresponguin a una segona 
denominació d’un element ja fitxat.  

 
Tot i que es descarti de cara a la seva inclusió a les fitxes els elements que s’atenguin 

als motius expressats, la informació recollida referent als mateixos no es perd, sinó que serà 
recollida en un apartat de la memòria denominat com a “elements no fitxats”. 

 
2. 3. Treball de gabinet 

Paral·lelament al treball de camp, s’ha anat elaborant el registre informatitzat de les dades 
obtingudes en les fitxes descrites, malgrat que les dificultats d’accés a alguns dels elements han 
alentit el tancament d’aquesta fase. Tot i això, amb el gruix dels elements ja fitxats, s’ha procedit 
des de mitjans del mes de març a l’elaboració de la present memòria, tot seguint les directrius 
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principals traçades per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquestes 
estan estructurades en cinc blocs principals: Metodologia, diagnòstic, llistat d’elements fitxats i no 
fitxats, recomanacions i bibliografia, els continguts específics dels quals es troben desenvolupats 
al llarg del text. 
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3. DIAGNÒSTIC 
 

3. 1. Marc geogràfic i físic 
El municipi de Masies de Voltregà, de 22,4 km2, es troba a la Plana de Vic a la dreta del 

Ter, que forma el límit natural del sector més oriental del terme. Les terres de l’oest són les més 
elevades ja que configuren les serralades llevantines del Lluçanès, les quals tanquen per ponent 
la Plana de Vic. 

 
El terme limita a l’est amb Torelló i Manlleu, al sud amb Gurb, al sud-oest amb Santa 

Cecília de Voltregà, a l’oest amb Sant Martí de Sobremunt i al nord-oest amb Orís. Envoltat per 
les terres del terme municipal de les Masies de Voltregà es troba el petit municipi de Sant Hipòlit 
de Voltregà. La vila de Sant Hipòlit fou durat molts segles cap de la demarcació constituïda pels 
municipis de Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Cecília de Voltregà i Sant Martí de Sobremunt, la 
qual se’n separà a l’acabament del segle XVIII. L’any 1796 es constituí, com a prova, durant cinc 
anys, el municipi de les Masies de Voltregà, que d’una manera estable s’arribà a consolidar el 
1801, tot i que entre 1863-65 patí fortes pressions de part de la vila de Sant Hipòlit per tal de 
formar un municipi conjunt. 

 
Les terres constituïdes al llarg de les primeres èpoques del període terciari formen part 

de la conca d’erosió del Ter, al qual desguassa per la banda dreta la riera de Talamanca poc 
desprès de barrejar-se amb el torrent de Vinyoles, que es produeix per sota del nucli de Vinyoles.  
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- Plànol de situació del municipi de Les Masies de Voltregà. Extret de: Mapa Comarcal de Catalunya 1:50 000. Osona, num. 24, Versió 
2.0., Institut Cartogràfic de Catalunya, 2003. 
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3. 2. Nuclis de poblament 
El terme municipal de Masies inclou dos pobles: el de la Gleva amb les entitats de 

població de Burrissola o el Carrer de Rampins, Gallifa, el Poble-Sec, el Despujol i el Pou; i el 
poble de Vinyoles d’Orís amb les entitats de Conanglell, les Quintanes, Sant Miquel d’Ordeig i 
Can Bondia. Administrativament es considera com a cap del terme la caseria de Can Bondia, de 
construcció moderna (1974), on està ubicat l’Ajuntament, al bell mig del municipi envoltat de 
masies, proper a la vila de Sant Hipòlit, al peu del camí que uneix l’esmentada vila amb la C-17. 

 
3. 3. Xarxa de comunicacions i transports públics 
La principal via de comunicació és la C-17 (antiga N-152), que va de Barcelona a 

Puigcerdà que arriba desdoblada fins al municipi i el travessa. Va ser convertida en autovia a 
principis dels anys 1990, segueix el curs dret del Ter i serveix per unir els petits nuclis de 
població que formen el terme, com la Gleva, el Poble-Sec i Vinyoles. L’Eix Transversal, C-25, es 
pot agafar a 2 km de la població. A banda hi ha un seguit de vies comarcals que travessen el 
municipi: la BV-4608 que va de Manlleu a Sant Boi de Lluçanès; la BV-4609 que va des de la C-
17 a Sant Hipòlit de Voltregà, passa per l’Ajuntamet de Masies, Can Bodia; i la BV-5225 que va 
des de la C-17 a Torelló. De la Gleva, Vinyoles i el Poble-sec surten pistes o camins veïnals cap 
als barris secundaris, els polígons industrials i les masies.  

 
Pel que fa als transports públics, l’estació de ferrocarril (RENFE) més pròxima és la de 

Manlleu. La companyia Autocars Rovira té parada a tres punts de la C-17 al llarg del seu pas pel 
municipi (dos a l’alçada de  Vinyoles i un a la Gleva), en la seva línia Vic-Sant Hipòlit de Voltregà.    

        .  
3. 4. Dades de població 
Les primeres dades del terme són del 1842, quan la població era de 860 habitants. En el 

primer cens modern s’ultrapassà el miler d’habitants i desprès d’un creixement espectacular 
provocat per les primeres implantacions industrials del segle XIX, entre el 1897 i el 1910, la 
població es mantingué estable. A l’inici del segle XX la creació de noves empreses i el procés 
industrialitzador revitalitzaren definitivament la població. Al cens de 1960 ja se superaven els 
2000 habitants, i des d’aleshores fins a l’actualitat la població ha continuat el seu procés de 
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creixement. L’any 2005 el nombre d’habitants era de 3067, amb una densitat de població de 137 
hab./Km2. 

 
3. 5. Principals activitats econòmiques per sectors 
 

3. 5. 1. Sector primari 
El sector agrícola de Masies es basa en explotacions formades al voltant de masies de 

tradició mil·lenària. L’agricultura ha sofert, al municipi, cavis lents però profunds: el primer es 
va produir amb la desaparició de la vinya i l’aparició dels conreus intensius de cereal; un altre 
es va produir amb la introducció del conreu de la patata que, provenint d’Amèrica, va 
substituir el pomer en la cultura alimentària, gràcies a la seva conservació. Durant el segle 
XVII l’agricultura va ser la principal riquesa del municipi, al segle XIX comparteix 
protagonisme amb la indústria, fins que l’últim terç del segle XX es converteix en 
complementària de la ramaderia i es dedica a l’alimentació del bestiar, bé amb cereals per 
pinso o bé amb farratges. 

 

El 1963, recolzant-se en els ajuts dels sindicats verticals de l’època franquista i en la 
constitució de la “Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos” es porta a terme una 
important mecanització de les feines agrícoles. 

 

L’any 1960, de les masies agrícoles existents a les afores només n’hi ha tres de 
tancades, mentre que al 1970 són 27 les tancades, tot i que són 202 les explotacions 
agrícoles censades. Aquest augment d’explotacions és degut a les granges de porcs, que són 
les que prenen el relleu a l’agricultura. 

 

El 1989 hom conreava 760 ha, el 34% de la superfície municipal, mentre que les 
pastures ocupaven un total de 263 ha i el terreny forestal era de 484 ha. El nombre 
d’explotacions el 1989 era de 110 unitats, majoritàriament inferiors a 20 ha. La superfície 
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mitjana per explotació el 1989  era de 15 ha per unitat, i el 1982 el parc agrícola constava 
d’un total de 68 tractors, 9 motocultors, 31 recol·lectores i 65 vehicles agrícoles. El 60% de la 
superfície censada es treballa sota règim directe d’explotació, mentre que l’arrendament 
destaca per sobre dels contractes de parceria. 

 

En el conjunt de les activitats del sector primari té, com ja hem dit, més importància la 
producció ramadera (l’any 1989, del total d’explotacions, 82 es dedicaven també a la 
ramaderia). Destaca la producció de porcí, que en el període 1982-89 ha passat de 33.588 
caps a 69.648, i a més distància el boví (3.299 caps) i l’oví (1.218 caps). L’avicultura ha 
desaparegut, tot i que el 1982 hi havia un total d’11 milers de gallines, pollastres i galls, 
mentre que la cria de conilles (588 caps el 1989) i el bestiar cabrum (35 caps el 1989) no 
destaquen en el conjunt. 

 

3. 5. 2. Sector secundari 
Al municipi, la indústria es localitza des d’un inici a la riba del Ter, per tal d’aprofitar la 

força dels embarrats i de les turbines posats als canals construïts a l’efecte, que treien l’aigua 
del riu per mitjà de rescloses. D’aquestes en trobem que desvien l’aigua cap a algunes 
masies ( Ordeig, Gallifa, etc.). 

 

A Vinyoles l’única indústria que queda per absorbir és la inicial de la finca Ordeig, 
fundició de coure de la família Lacambra, que amb el seu desenvolupament contribueix al 
creixement de la població, sobretot amb l’arribada als anys 60 de famílies foranes, 
principalment d’origen gallec. 

 

A la Gleva i al seu entorn l’activitat predominant era la tèxtil i allà estaven instal·lades les 
fàbriques de Gallifa i de Can Riva, les quals estan tancades havent declarat suspensió de 
pagaments. 
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En l’actualitat, recolzades en la facilitat de transport que ofereix la C-17 apareixen 
indústries de serveis, complementàries de l’activitat agrícola ramadera; és el cas de l’empresa 
PROMIC S.A., especialitzada en l’elaboració de pinsos. 

 

Segons dades del 2002, la indústria (que es troba disseminada a varis punts del 
municipi: Polígon de Talamanca, de Can Bondia, La Farga Lacambra) aglutinava 45 
establiments i professionals d’un total de 237. El sector presenta una gran diversificació, 
acollint empreses dedicades a la transformació de metalls (18), edició i mobles (5), productes 
alimentaris (9), tèxtil i confecció (3), química i metall (6), i energia i aigua (4). 

 

3. 5. 3. Sector terciari 
Dins el sector és especialment actiu el ram de la construcció, que el 2002 ocupava 56 

establiments i professionals, d’un total de 237.  
 
El comerç al detall, a les mateixes dates, estava representat per 42 establiments i 

professionals. Dins d’ells, els comerços de productes alimentaris suposaven el 33,33%, els de 
roba i calçat un 11,9%, els d’articles per a la llar un 4,76% , i els comerços de llibres i diaris 
també un 4,76%. 

 
La resta del sector serveis (excloent-ne el comerç al detall) aglutinava el 2002, 81 

establiments i professionals. Desglossant-lo per àrees, els serveis personals un 34,57%, la 
hosteleria un 17,28%, el comerç a l’engròs un 16,05%, els transports i comunicacions suposen el 
13,8% dels establiments, les immobiliàries i altres el 12,35%, els serveis a empreses el 3,70%, i 
la mediació financera el 2,47%.  

 
 
3. 5. 4. Professionals i artistes 

Aquest darrer sector constituïa el de menor representació al municipi l’any 2002, amb 13 
establiments i professionals, d’un total de 237. 
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3. 6. Breu síntesi històrica 
 
 3. 6. 1. Les Masies de Voltregà 
El castell de Voltregà ja existia l’any 900 i constitueix, doncs, un dels primers llocs 

fortificats del comtat d’Osona. 
 
A principis del segle XI, el castell de Voltregà va passar a mans dels bisbes de Vic sota 

la infeudació dels comtes de Barcelona. El castell, sempre sota la senyoria de la casa comtal i 
del bisbat, passà per les mans de les millors famílies nobles del país: els Amat, els Montcada, els 
Queralt, els Cabrera, etc. 

 
Fou Bernat de Cabrera que el 22 d’abril de 1351 el comprà a Berenguer de Condinachs. 

Desprès, en ésser creat pel rei Pere el Cerimoniós el comtat d’Osona per al seu ministre Bernat 
de Cabrera, el castell de Voltregà amb tot el seu terme (Sant Hipòlit, Santa Cecília, Sant Esteve 
de Vinyoles i Sant Martí de Sobremunt) passà a formar-ne part. 

 
La Baronia de Voltregà es va constituir quan, el 1379, Bernat IV de Cabrera va cedir el 

castell i les seves terres al bisbe de Vic, anomenant-se llavors Baronia de la Mitra o del Bisbat de 
Vic fins al 1812. La baronia de Voltregà estava formada pels territoris o batllies de Santa Cecília 
de Voltregà, Sant Martí de Sobremunt i Sant Hipòlit de Voltregà. 

 
El territori o batllia de Sant Hipòlit estava format per dues parts ben diferenciades, una 

que podríem definir com a urbana que la vila originada al voltant de l’església de Sant Hipòlit i la 
seva sagrera, i l’altra que era el terme rural format pels terrenys i masos agrícoles inclosos entre 
el terme d’Orís, al nord, el Ter, a llevant, Santa Cecília i el Sorreig, al sud, i l’altiplà del Lluçanès, 
a ponent. El terme estava sota la jurisdicció civil i criminal del bisbe de Vic, qui el governava per 
mitjà del batlle de Sant Hipòlit i estava format per: la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, que 
incloïa el petit nucli format al voltat de l’església de Sant Esteve, les quadres amb autonomia civil 
de Sant Miquel d’Ordeig i de Conanglell, i els masos i conreus de la vessant del Talamanca. 
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La parròquia de Sant Hipòlit, que incloïa tota la resta del terme on no hi havia cap nucli 

de població, ja que la Gleva sols era un petit santuari marià amb algunes cases al voltant. 
 
El 13 de juliol de 1701, per una acta de concòrdia establerta per les parròquies de Sant 

Martí de Sobremunt, Santa Cecília de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Esteve de 
Vinyoles, es van distribuir l’administració de la baronia, i sobre aquesta divisió s’aplicaren els 
càrrecs sorgits del Decret de Nova Planta, promulgat per Felip V el 1716. Posteriorment hi va 
haver una divisió municipal en què es van independitzar Santa Cecília i Sant Martí el 1728 i les 
Masies el 1796. 

 
Les masies agrícoles disseminades per tot el terme van ser, per tant, l’origen i la causa 

de la independència del municipi. A partir del segle XV comencen a repoblar-se les zones 
agrícoles que havien estat abandonades tant pels cataclismes naturals (les sequeres i la pesta 
negra) com pels mals usos feudals (la subjecció a la gleva). La institució catalana de l’hereu i 
dels fadristerns afavoreix la proliferació de masos de pagès i la rehabilitació dels masos rònecs 
abandonats. Al segle XVIII es registrà un gran augment de les famílies agrícoles del terme, i es 
formaren, entre altres, els nuclis de població del carrer de Dalt i les Placetes de la Gleva, les 
Cases d’en Cuní a Vinyoles, i els carrers dels Rampins i del Poble-sec en el disseminat. 

 
La divisió entre la vila de Sant Hipòlit i les seves masies agrícoles disseminades es va 

començar a gestar el 1789, quan Josep Serratosa i altres veïns varen entaular davant la Reial 
Audiència del Principat de Catalunya el plet que donava lloc a la separació i a la formació de les 
Masies de Voltregà, basant-se en la concòrdia abans esmentada. 

 
El 1840 diversos Reials decrets van consolidar la divisió en absorbir la jurisdicció civil de 

les quadres autònomes i canviar el nom de “Ayuntamiento de Vinyoles y las Masias de San 
Hipólito de Voltregá” pel de “Municipio de Masias de San Hipólito de Voltregá” que posteriorment 
va passar a ser “les Masies de Voltregà”. 
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3. 6. 2. Vinyoles 
Entorn a l’any 1000, dins el territori de Voltregà, a l’extrem nord, entre la riera de 

Talamanca i el Serrat de les Còpies, hi havia uns camps i unes feixes de vinyes de poca 
producció, anomenades aleshores “Vignolas” o “Vineolas” que van donar nom al petit nucli 
format al voltant de l’esglésiola dedicada a Sant Esteve. 

 
El territori de Vinyoles formava part de la Baronia de Voltregà des d’abans del 1250. La 

confusió de territorialitat ve donada per l’afegit d’Orís que en època moderna apareix només en 
documents parroquials i eclesiàstics. Respecte d’aquest afegit s’ha de precisar que, en la 
documentació feudal i civil, Vinyoles apareix sol o com Sant Esteve de Vinyoles.  

 
La història de Vinyoles està mancada de documentació antiga a causa de les 

destruccions i saqueigs fets a l’església, a la rectoria i als arxius per les tropes franceses el 1654, 
i les posteriors de 1936.  

 
 
3. 6. 3. Sant Miquel d’Ordeig 
L'església es trobava dins l'antic terme del castell Voltregà, al lloc d'Ordeig ("villa 

Ordege"), ja documentat l'any 975. L'existència del temple es constata l'any 1059, quan el noble 
Miró Foguet, més tard senyor del castell de Voltregà, dóna l'església amb el domini de la quadra 
d'Ordeig al monestir de Santa Maria d'Amer, al qual esdevingué vinculada fins a l'exclaustració 
del 1835. Els monjos de Santa Maria d'Amer van fer reedificar l'església, que fou consagrada 
l'any 1104 pel bisbe de Vic, Arnau de Malla, qui havia estat abat del monestir anys abans. No 
sabem des de quan, però sí que anteriorment al 1154 l'església de Sant Miquel d'Ordeig tenia 
funcions parroquials. Segurament a causa del despoblament de la pesta negra del 1348 perdé 
aquestes prerrogatives, quedant vinculada com a sufragània de Sant Esteve de Vinyoles. L'any 
1618 es construí un portal nou d'estil barroc al mur oest suprimint l'antiga porta situada al sud, on 
s'hi adossà un cos d'edificació que enllaça l'església amb el Mas Soler vell. El 1654 incendiaren 
l'església i fou cremat un retaule gòtic que el 1460 havia pintat el mestre barceloní Jaume 
Mesquerò. El 1724 el bisbe manà enlluïr-la i fer un altar nou, que va ser destruït el 1936 en ser 
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profanada l'església. El 1978 fou restaurada traient un retaule que tapava la conca de l'absis i es 
va netejar l'interior del guix que cobria els murs romànics. 

 
3. 6. 4. Conanglell 
El desaparegut nucli de Conanglell era conegut com a vila rural a partir de 1125. La 

primera notícia que es té del lloc anomenat "Conanglo" ve d'un testament de l'any 942, en què 
algú anomenat Carson fa donació d'una vinya a Sant Pere de Vic en el dit lloc "Conanglo", en 
l'apèndix del castell de Voltregà. A finals del 1200 trobem documentada a nom de Pere de 
Conanglell  una torre fortificada de caire militar i residència de cavallers. L'any 1495 la família 
Conanglell s'emparenta per matrimoni amb la també noble família Malla. La darrera mestressa, 
Anna Maria de Malla i de Conanglell, al no tenir descendència, cedí la seva propietat l'any 1736, 
a tres institucions benèfiques de Vic: l'ordre de Sant Felip Neri, l'Hospital de la Santa Creu de Vic 
i la Casa de la Misericòrdia. A aquesta família, en els segles XVII i XVIII se'ls anomena "senyors 
de la casa militar i quadra de Conanglell".Entorn del patrimoni dels Conanglell es va formar una 
quadra autònoma que comptava amb quatre famílies el 1840, quan es va refondre amb el 
municipi de les Masies de Voltregà. La família Malla i Conanglell destaca com a gran benefactora 
de la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, a la qual pertanyia Conanglell, tot i que dintre de la 
finca hi havia una capella dedicada a la Sagrada Família, que més tard fou transformada en 
l'església de Santa Bàrbara. Des del 1857, Conanglell fou ocupat per diferents serveis de 
l'exèrcit. Aquests reedificaren l'església, avui abandonada. 

 
3. 6. 5. La Gleva 
La tradició popular diu que una pastoreta del mas Codines va trobar la imatge de la 

Verge mentre pasturava bestiar el puig del Terrer i va veure com un dels bous començava a 
bramar i a furgar amb el morro en un punt determinat sense voler moure’s. Allà van trobar, dins 
d’un forat, la imatge de la Mare de Déu protegida per dues columnes de terracota que 
aguantaven una gleva de tapàs que li servia de sostre. El fet de trobar la imatge sota una gleva 
va ser el que li va donar el nom. Portada a Sant Hipòlit, la imatge va ser dipositada en el temple 
parroquial, d’on diu la tradició que va desaparèixer miraculosament per tornar al lloc on va ser 
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trobada. Per aquest motiu es va aixecar un petit oratori en el punt exacte. Es donen coma dates 
probables de la troballa els anys 823 i 993. 

 
La imatge primitiva se suposa que devia ser romànica, però sembla que podria haver 

estat substituïda al segle XIII per una de formes més refinades que va ser destrossada el 1936 i 
refeta el 1940 per l’escultor Camps Arnau. 

 
El santuari de la Gleva prové d’un primer oratori, una simple esglésiola que subsistí fins 

al 1327, data en què va començar les obres d’un santuari (sembla que van durar gairebé un 
segle). Sabem que era d’una sola nau i que va ser ampliat el 1671. Sota el presbiteri hi havia la 
capella fonda o cripta, anomenada popularment la cova, que coincidia amb el lloc on la tradició 
diu que va ser trobada la imatge.  

 
El 1759 un llamp va destruir el campanar, el presbiteri, gran part del temple i 

l’hostatgeria. Com a conseqüència, el 1766 es comencen les obres d’un nou santuari. El nou 
santuari va ser encarregat a l’arquitecte vigatà Josep Morató i Selles. 

 
3. 7. Toponímia i escut de la vila 
 
El mot “voltregà” té tres possibles orígens etimològics. El primer es basa en els suposats 

radicals ibers BAL referit a cingleres (que en degeneració d’escriptura passa a VOL), el radical 
TAR referit a escabrositats i altures muntanyenques (que per transposició de la R i el so neutre A 
passa a TRE) i el radical GA referit a aigua (potser al Ter o al Sorreigs). El segon es basa en la 
transformació del mot llatí “vulturicare”, que vol dir “lloc de voltors”. El tercer, segons Joan 
Coromines, és seria bascoide o germànic, i derivaria de “Bazter-Kan” (MOLAS,  PUIGVÍ,  
SANITJAS (2004: 10)). 

 
El nucli de Vinyoles deu el seu nom, com ja hem dit més amunt, al conreu de la vinya, el 

qual fou un dels més importants conreus de la comarca fins a finals del segle XIV, donant nom a 
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pobles com Vinyoles, Avinyó, etc., i a masos com Vinyoles, Vinyes, Vinyeta, Vinyals, etc., que 
més tard van derivar en cognoms. 

 
Segons BOLÓS, HURTADO (2001: 32-39) podem establir l’origen toponímic dels 

següents indrets del municipi : 
-Topònims preromans: 
 -Ter 
 -Sorreig: sorrels 

 -Ordeig: ordeg 

 -Voltregà: veltregane 
  
-Topònims àrabs: 
 -Gallifa 
 
Conèixer l’advocació d’una església ens ajuda a datar-la. Al municipi trobem tres 

esglésies, Sant Martí Xic, Sant Esteve de Vinyoles i Sant Miquel d’Ordeig, dedicades a sants de 
tradició antiga, que podem relacionar amb la seva construcció als primers segles medievals. 
Segons GARCÍA (1966), mentre el culte a sant Esteve i a sant Miquel hauria estat introduït a la 
Hispània visigòtica entre els segles V-VI, el culte a sant Martí s’introdueix en època altmedieval 
(segle VIII). 

 
El primer escut conegut el trobem en un segell que apareix amb el nom “Ayuntamiento 

de las Masias de San Hipólito de Voltregá” en totes les actes que es conserven a l’arxiu de la 
casa de la vila. Se’n desconeix, però, la data exacta de la implantació; donat que és l’únic 
conegut es pot datar en la creació del municipi, tot i que sembla més correcte datar-lo en la 
separació i delimitació definitius del 1889. L’esmentat segell és ovalat, i en la part superior, hi 
apareix una torre o fortalesa que pot guardar relació amb el castell de Voltregà. A la part inferior, 
hi figura un camp de conreu amb una arada romana al mig, símbol dels conreus que van definir 
el municipi. A la part central hi ha una faixa blanca que simbolitza la separació entre la vila i el 
terme.  
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L’actual escut, aprovat per decret l’any 1987, està format per un quadre de forma 
caironada, és de sinople, dins del qual trobem una rella d’or, en record del caràcter agrari del 
municipi, acompanyada a la destra per una mitra episcopal (els bisbes de Vic va ser senyors de 
Voltregà de l’any 1379 al 1820), d’argent creuada i amb les ínfules d’or, i a la sinistra d’una cabra 
arrestada de sable, símbol de la casa dels Cabrera, antics senyors medievals del castell de 
Voltregà. Per timbre presenta una corona mural de poble (Decret 48/29.1.1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-A l’esquerra l’escut primitiu; a la dreta l’escut actual. 
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3. 8. Anàlisi global de la situació del patrimoni del terme  
 
3. 8. 1. Equipaments patrimonials 
Els equipaments patrimonials del municipi de les Masies de Voltregà a l’actualitat 

gairebé es limiten a l’Arxiu Municipal, ubicat a Can Bondia, edifici on es troben les dependències 
de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà. Inclou la documentació generada per l'Ajuntament 
des de finals del segle XIX fins l'actualitat. L'any 2004 la Diputació de Barcelona finança 
l'inventari d'aquest fons documental. Es van inventariar un total de 1352 caixes de documentació. 
L’any 2005 l’Arxiu es va veure enriquit amb l’adquisició d’uns pergamins medievals (segle XII) 
que s’havien trobat a la deixalleria. A les dependències de Can Bondia també destaca la 
col·lecció de pintura municipal que s’ha anat formant a partir de les adquisicions dels quadres 
premiats al Concurs de Pintura Ràpida que se celebra cada any a La Gleva, en el marc de la 
seva Festa Major. Les pintures tenen com a tema diversos aspectes de la vida al municipi, 
destacant sobretot els diferents paisatges immortalitzats d’indrets englobats al territori de Les 
Masies de Voltregà. 

 
Sens dubte el municipi té assignatures pendents pel que fa a aspectes com l’adequació 

d’algun local com a sala d’exposicions, de la formació d’un fons fotogràfic municipal o de 
l’organització o posta a punt d’un possible arxiu parroquial. 

 
Hi tenen cabuda al municipi associacions com “Amics de Sant Martí Xic” i “Amics de 

Verdaguer” , les quals contribueixen a la difusió del patrimoni cultural amb celebracions festives i 
aplecs, tot i que no disposen d’equipaments. 

 
3. 8. 2. Elements destacables 
Els elements patrimonials que considerem d’una major rellevància, i que passem a 

descriure de forma breu (per a una informació més completa vegeu-ne les fitxes) són els 
següents: 

3. 8. 2. 1. Castell de Voltregà i Sant Martí Xic 
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Datats entre els segles X-XI són un clar exemple del romànic i constitueixen un punt de 
referència històrica i popular (com a lloc de celebració d’aplecs i com a lloc de pas de gran part 
dels senders que travessen el terme) per al municipi.  
 

L’alt estat de ruïna del castell fa molt difícil destriar-ne les estructures. De tota manera la 
neteja duta a terme l'estiu de 1984 per la Generalitat de Catalunya, ha permès la identificació de 
les restes. Segons aquests vestigis el castell tenia una planta adaptada a la topografia, molt 
irregular, amb una punta prominent, en direcció sud-oest. Al centre d'aquest recinte, emmurallat, 
al punt més alt del turó, s'hi situa una estança de planta rectangular sota la qual hi ha l'entrada a 
un passadís o mina que la tradició fa arribar al Sorreig. L'aparell dels murs descoberts és de 
carreuons simplement desbastats, lligats amb morter de calç, formant filades irregulars, molt 
malmeses per les arrels dels arbres i matolls. De tota manera el conjunt necessitaria una 
excavació arqueològica pera establir la forma i l'ús de les seves estructures.  

 
Sant Martí Xic fou des dels seus inicis una capella depenent del castell de Voltregà i 

després tingué funcions parroquials, fins que passà a domini episcopal. Es conegué primerament 
com a Sant Martí de Voltregà o Sant Martí del Castell, fins que la creença popular de la seva 
petitesa li donà el nom de Sant Martí Xic. Datada al segle XI, representa també un clar exponent 
del romànic. L'edifici és de nau única, de planta rectangular capçada a llevant per un absis 
semicircular. És coberta amb una volta de canó, reforçada per un únic arc toral. L'aparell de 
l'edifici ha estat fet amb carreus de pedra calcària, simplement escairats i de mides molt 
irregulars, dipositats en filades també irregulars, agafats amb morter de calç.  

 
L'any 1984 fou restaurada gràcies a l'esforç del col·lectiu Amics de Sant Martí Xic, la 

parròquia, l'Ajuntament de Masies de Voltregà i el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat. Aquestes obres de restauració motivaren l'excavació arqueològica de necròpolis 
medieval associada a l'ermita. 

 
3. 8. 2. 2. Sant Esteve de Vinyoles 

És un exemple més del romànic que es conserva al municipi i un dels elements 
rememoratius de l’estança de Mossèn Cinto Verdaguer a Vinyoles. L'església de Sant Esteve 
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apareix citada l'any 957 en una venda de béns situats al castell d'Orís, a la vila de Vinyoles. Es 
tracta d’un edifici d'una nau encapçalada a l'est per un absis semicircular. La nau és coberta amb 
una volta de canó, de perfil apuntat i reforçada per dos arcs torals, també apuntats, que la 
divideixen en tres trams. Exteriorment l'absis apareix ornamentat amb un fris d'arcuacions 
llombardes, dividit en dues sèries de nou arcs i una central de sis, per dues lesenes. L'aparell és 
de petits carreus irregulars, simplement escairats, lligats amb morter de calç i ciment, disposats 
en filades uniformes i irregulars. L'església fou reformada en època barroca amb la construcció 
de capelles als murs nord i sud. Posteriorment, l’any 1975 ha estat motiu de restauració pels 
"Amics de Verdaguer", en record a l'exercici del ministeri sacerdotal que Mossèn Cinto 
Verdaguer exercí en aquesta parròquia, on fou vicari entre els anys 1871 i 1873.  

 
  3. 8. 2. 3. Sant Miquel d’Ordeig 

L'església es trobava dins l'antic terme del castell de Voltregà, al lloc d'Ordeig ("villa 
Ordege"), ja documentat l'any 975. L'any 1618 es construí un portal nou d'estil barroc al mur oest 
suprimint l'antiga porta situada al sud, on s'hi adossà un cos d'edificació que enllaça l'església 
amb el Mas Soler Vell. El 1978 fou restaurada traient un retaule que tapava la conca de l'absis i 
es va netejar l'interior del guix que cobria els murs romànics. 

 
D’estil romànic la petita església consta d’una sola nau de planta rectangular, capçada a 

l'est per un absis semicircular. La nau està coberta per una volta de canó de perfil apuntat, 
reforçada per una arc toral menys apuntat. Exteriorment l'edifici presenta arrebossada i pintada 
només la façana barroca. L'església és orfe de qualsevol ornamentació, llevat de la porta barroca 
i un senzill ràfec a l'absis. L'interior fou repicat arran d'unes obres de restauració l'any 1978. 
Presenta un aparell de carreuons simplement escairats, lligats amb morter de calç i disposats en 
filades uniformes i regulars. 

 
  3. 8. 2. 4. Santuari de la Gleva 

El santuari és esmentat ja l'any 1286 quan Arnau de Cabrera, senyor del castell de 
Voltregà, deixà a Santa Maria de la Gleva cinc sous en el seu testament. Entre el 1320 i el 1327 
s'edificà una nova capella que perdurà fins al segle XVIII. El santuari esdevingué famós a la 
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comarca a partir del segle XIV, quan la ciutat de Vic i les parròquies de la rodalia hi acudien en 
processó. Durant els segles XV i XVII es van fer moltes reformes a l'església, tant al presbiteri 
com a les naus, afegint-hi noves capelles. Però el 1749 un llamp causà tants desperfectes a 
l'edifici (només va quedar el cor i la nau) que es va decidir fer una nova construcció, que s'inicià 
el 1760 i finalitzà el 1766. El nou santuari, d'estil barroc, s'encarregà al mestre d'obres Josep 
Moretó. 

 
L'església segueix el model d'espai de planta oval, amb cúpula i capelles radials. El 

relleu historiat del portal representa la troballa de la Mare de Déu segons una llegenda que 
explica que una pastoreta va trobar la Mare de Déu al Puig on avui dia hi ha el santuari, dintre 
d'una cova formada per dues columnes que sostenien una gleva. L'autor és en Carles Moretó. El 
santuari és una obra emblemàtica de la família Moretó degut a les seves característiques formals 
i a la participació de gairebé una generació de la família en el projecte.  
 

3. 8. 2. 6. Les masies 
Esdevenen l’element patrimonial definidor del caràcter del municipi, oferint-nos un 

conjunt arquitectònic de gran rellevància per la seva diversitat i sobretot per la seva quantitat. Les 
masies agrícoles disseminades per tot el terme van ser, com ja hem dit, l’origen i la causa de la 
independència del municipi (1789). A partir del segle XV comencen a repoblar-se les zones 
agrícoles que havien estat abandonades tant pels cataclismes naturals (les sequeres i la pesta 
negra) com pels mals usos feudals (la subjecció a la gleva). La institució catalana de l’hereu i 
dels fadristerns afavoreix la proliferació de masos de pagès i la rehabilitació dels masos rònecs 
abandonats. Al segle XVIII es registrà un gran augment de les famílies agrícoles del terme. 

 
Gran part dels masos inventariats són d’origen medieval, tot i que, com la majoria de 

masies catalanes, van experimentar ampliacions i reformes durant els segles XVII i XVIII, 
coincidint amb una època d’esplendor agrícola. Es caracteritzen per tenir tres pisos (planta baixa, 
pis i golfes) i mostren l’estructura clàssica de tres cossos basats en tres crugies. Aquesta 
estructura mural està composta de dos murs interiors i dos d’exteriors de tancaments paral·lels. 
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L’amplada de la crugia central, normalment ocupada a la primera planta per la sala, és més gran 
que la de les dues laterals, on es distribueixen les diferents estances. 

 
A algunes d’aquestes masies s’ha conservat documentació antiga que remunta els seus 

orígens a època medieval (segles XII-XV); a d’altres s’hi han localitzat jaciments arqueològics 
que testimonien la seva antiga existència. Destaquem les següents: Sorribes, Serratosa, 
Masferrer, Quintanes, El Despujol, El Puig, Gallifa, Ordeig, etc. 
 
 

3. 8. 3. Estat legal de protecció 
Els tres elements que gaudeixen d’un major grau de protecció legal són el Castell de 

Voltregà, el de Conanglell i la casa senyorial del Despujol. Dels dos castells només se’n 
conserven alguns murs i parts dels fonaments. Referent al Despujol es conserva documentació 
que remunta els seus orígens a l’Edat Mitjana; avui dia es conserva en perfecte estat tot i que ha 
patit diferents reformes i ampliacions que han desdibuixat el seu aspecte originari. Amb el decret 
del 22 d’abril de 1949, que declarà Monuments Històrico-Artístics tots els castells, les restes dels 
dos castells van quedar protegides legalment. Amb la “Ley del Patrimonio histórico Español” de 
1985 i la Llei del Patrimoni Cultural Català de 1993, s’ha ratificat la protecció dels tres elements 
en qualitat de BCIN.  

 
A nivell local, l’única protecció legal del patrimoni és l’ Annex II de la Revisió de les 

Normes Subsidiàries de Planejament de Les Masies de Voltregà, aprovat el 15-11-2000. En 
aquest annex queda recollida la declaració com a BCIN del Castell de Voltregà (R-I-51-5534), de 
la Casa Forta Conanglell (R-I-51-5535) i la Casa Forta del Despujol (R-I-51-5536). A més es fan 
constar com a jaciments arqueològics (inclosos a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic realitzat 
des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) el Mas del Puig, on es van 
documentar enterraments tardoromans i altmedievals (fitxa núm. 71); Sant Martí Xic, on es va 
excavar una necròpolis medieval l’any 1986 (fitxa núm. 73); la Domus de Todonyà-Serratosa, 
jaciment medieval encara en procés d’excavació (fitxes núm. 35 i 38), i els enterraments 
medievals de Vinyoles d’Orís (Cal Ferrer, fitxa núm. 72).  
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Pel que fa al patrimoni arqueològic, també s’exigeix en aquest Annex la realització d’un 

informe del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en cas de moviments de terra o 
excavacions als següents indrets: Castell de Voltregà, Domus de Conanglell, Domus de 
Despujol, entorn del Santuari de la Mare de Déu de la Gleva, entorn de l’església romànica de 
Sant Esteve de Vinyoles i entorn de l’església romànica de Sant Miquel d’Ordeig. 

 
El mateix Annex II de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de Les 

Masies de Voltregà, dictamina que en sòl urbà, mentre no sigui elaborat un catàleg o un Pla 
especial de Protecció, les següents edificacions restaran protegides i caldrà la redacció d’un 
estudi de detall previ per a la concessió de la llicència d’obres de reforma, ampliació o substitució 
de l’edifici o alguns dels seus elements de façana, en els següents carrers: 

-La Gleva: c/ del Marquès de Palmerola, c/ de la Font, c/ Sant Josep, Plaça Nova. 
-Vinyoles: c/ Major, Plaça Mn. Jacint Verdaguer, c/ General Galceran 

 
En relació al document “Catàleg de Masies i Edificis Rurals en sòl no urbanitzable”, 

realitzat l’any 2004, volem destacar l’informe expedit per la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat (R/N: 444 K101 N414), emès el 13  de setembre de 2005. En aquest 
document es recomana l’especificació de la necessitat de realitzar una recerca històrica-
arqueològica abans d’actuar als masos dels quals es conserva documentació escrita anterior al 
segle XV, i a aquells que en el seu entorn presenten vestigis arqueològics. La relació de masos 
que inclou el document és la següent: 

- Gallifa 
-Masia Casanova de Dalt 
-Quintanes 
-Mas del Puig 
-Molí Sorribes 
-Mas Sorribes 
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3. 8. 4. Dades estadístiques dels béns inventariats 
En aquest apartat exposarem les xifres estadístiques elaborades a partir de les dades 

recollides a l’inventari, atenent els camps referents a la tipologia, la titularitat, la cronologia i 
l’estat de conservació dels béns. L’abstracció d’aquestes dades permet obtenir una radiografia 
del patrimoni local de Les Masies de Voltregà, que esdevé d’especial interès de cara a procedir a 
la seva ordenació, gestió i explotació sòcio-cultural. 

 
3. 8. 4. 1. Per tipologia 

Els 88 elements inventariats presenten una notable desigualtat en quant a la seva 
distribució entre els cinc grans àmbits definits, amb una preeminència del patrimoni immoble (77 
elements, el 82%). La resta de béns es distribueixen entre els àmbits de patrimoni moble (4 
elements, el 4%), documental (3 elements, el 3%), immaterial (8 elements, 8%), i el natural (3 
elements, el 3%). 

          

Patrimoni per àmbits

82%

4%

3%

8%
3%

Immoble Moble Documental Immaterial Natural
 

Obtindrem una informació més detallada mitjançant el desglossament per tipologies dels 
cinc àmbits exposats: 

 
Dins del patrimoni immoble, s’imposen els edificis (destacant clarament les masies), amb 

un total de 53 elements (el 60%). En segon lloc trobem els jaciments arqueològics, representats 
per 9 elements (el 10%). En tercer lloc trobem la tipologia d’obra civil amb una representació d’un  
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9% i els conjunts arquitectònics amb un 5%. Per últim, amb únicament dos exemples (2%), 
trobem els béns classificats com a elements arquitectònics. 

 
Després destaca, per la quantitat d’elements fitxats, el patrimoni immaterial. L’engloben 

6 manifestacions festives (7%) i dos element corresponent a la tipologia de tradició oral (2%). En 
el camp del patrimoni moble trobem amb igual representació les col·leccions i els objectes (2 
elements, el 2% respectivament). 

 
L’àmbit del patrimoni documental està format per 3 fons documentals (4%). El darrer 

àmbit en quant a representativitat és el de patrimoni natural. Dels tres elements inventariats, dos 
és corresponen amb zones d’interès natural (2%), i l’altre amb un espècimen botànic singular 
(1%).  

Tipologia

2% 5%

55%

2%

1%

4%

9%

7%

2%

9%

2%

2% Col·lecció
Conjunt arquitectònic
Edifici
Element arquitectònic
Espècimen botànic
Fons documental
Jaciment
Manifestació festiva
Objecte
Obra civil
Tradició oral
Zona d'interès natural

 
3. 8. 4. 2. Per titularitat 

Atenent ara a la classificació dels béns inventariats segons la seva titularitat, és el grup 
corresponent a la propietat privada el que destaca per sobre de la resta (74 elements, 78%). Tan 
sols tretze elements romanen sota el control públic (14%), d’entre els quals la major part 
pertanyen al grup d’elements de patrimoni immaterial, com són les manifestacions festives. Vuit 
dels elements, al tractar-se de béns comunitaris com camins o nuclis de població, són de 
propietat múltiple i, per tant diversa (8%).  
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Titularitat

78%

14%

8%

Privada Pública Diversa
 

3. 8. 4. 3. Per cronologia 
En l’apartat cronològic cal posar de relleu la dificultat per datar diversos elements, 

especialment les masies, ja que han experimentat un procés constant de remodelació. El criteri 
que hem adoptat per datar-les, s’ha basat, en moltes ocasions, en constatacions estilístiques, 
documentals o epigràfiques. A manca d’aquestes, hem assignat la cronologia a la qual pertanyi 
la fase constructiva de major entitat dins l’edifici. 

 
El grup cronològic més representat (amb 47 elements, el 44%) és el corresponents a 

Època Moderna. El següent bloc, en quant a representativitat, correspon als elements d’Època 
Contemporània (40 elements, 37%). D’Època Medieval hem fitxat 18 elements que representen 
el 17% del total. Per últim, amb un sol element respectivament (1%) trobem representades 
l’Època Romana i el Paleozoic (període al qual pertanyen els fòssils trobats al camí de Sant Martí 
Xic). 
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Cronologia
1%

1%

17%

44%

37%

Paleozoic Romà Medieval Modern Contemporani
 

3. 8. 4. 4. Per l’estat de conservació 
En darrer lloc dins d’aquest apartat estadístic, farem referència a l’estat de conservació 

dels béns inventariats. Cal advertir que els béns immaterials (manifestacions festives i tradició 
oral), han estat exclosos d’aquest estadística, ja que la valoració que se’ls aplica des del punt de 
vista de la conservació es basa en si continuen en vigència o no. 

      
El sector predominant és el de béns en un bon estat de conservació (57 elements, el 

68%), tot i que caldrà fer una especial incidència en els elements en un estat de conservació que 
hem qualificat coma regular (16, 19%) o dolent (11, 13%). 

    

Estat de conservació

68%

19%

13%

Bo Regular Dolent
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4. LLISTATS D’ELEMENTS NO FITXATS I  FITXATS 
 
 4. 1. Elements no fitxats 
 

Tal i com s’explicava més amunt, hi ha un seguit d’elements que tot i haver estat 
detectats a partir de la bibliografia o comunicacions orals, per diversos s’ha decidit no fitxar-los. 

 
En un primer grup, exposem un seguit de béns que han desaparegut: 
- Nucli de Conanglell: nucli de població d’origen medieval, avui dia totalment 

desaparegut i que constava d’unes quinze vivendes. Al lloc on es localitzava s’està 
construint en l’actualitat un conjunt de vivendes adossades. Els únics elements 
conservats, que són la capella dedicada a Santa Bàrbara i la casa forta o castell de 
Conanglell, han estat inclosos per separat a l’inventari. 

- Can Janet: masia avui desapareguda, que es localitzava al nord del nucli de 
Vinyoles, a la mateixa C-17. Es menciona als censos agrícoles de 1860 i 1960, 
MOLAS, PUIGVÍ, SANITJAS (2004: 50). 

- Ca l’Eudald: Masia del segle XIX, situada al nord de l’entitat de Conanglell que ha 
estat enderrocada per construir-hi un nou habitatge residencial. 

- Colònia Lacambra: conjunt de 30 vivendes obreres unifamiliars ubicades dins del 
recinte de la Farga Lacambra que van ser enderrocades per construir-hi naus més 
modernes. Es conserven tant la capella com la residència dels propietaris, les quals 
formaven part d’aquesta colònia d’obrers i que han estat incloses per separat a 
l’inventari. 

- Casanova de Dalt: Masia del segle XVIII, que estava situada a l’est de l’entitat del 
Pou, avui desapareguda. 

 
Un altre grup d’elements han estat descartats per diferents motius: 

-Fonts: no ha estat inclosa cap font a l’inventari donat que totes es troben abandonades  
per la contaminació de les aigües amb nitrats, com la majoria de fonts de la Plana de Vic. 
De cara a futures recuperacions en destaquem les següents, sobretot per l’entorn natural 
que les envolta: 
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-Les Fonts del Peretó: vora del Ter a l’alçada de Gallifa. 
-La Font de Sant Miquel: a Sant Miquel d’Ordeig, al petit rierol situat entre La 
Sala i Cornelles. 
-La Fonteta: al Torrent del Ferran, sota la Teularia la Codina, al nucli de La 
Gleva. 
-La Font del Batlle: als horts situats sota la Plaça Nova del nucli de La Gleva. 
-Les Fonts de la Llosa, del Castellot i de l’Abella: seguint el recorregut del 
Rec de la font del Serradal: avui dia estan abandonades però estan incloses dins 
del projecte de recuperació del patrimoni natural que desenvolupa la Caixa de 
Manlleu, mitjançant l’Escola Agrària, a la finca de Quintanes. 
-La Font del Roser: anant de Serratosa a Santa Cecília de Voltregà. 
 

-Conjunts de documentació antiga: segons testimoni oral des propietaris, a diferents 
masos del municipi es conserven conjunts de documentació antiga l’estudi dels quals és 
inèdit. En els casos que destaquem aquí no se’ns ha facilitat cap contacte amb aquests 
documents. 

-Cornelles (fitxa núm. 31): masia situada a l’entitat de Sant Miquel d’Ordeig. Els 
propietaris manifesten que conserven gran part de la documentació medieval 
relacionada amb la parròquia de Sant Miquel. 
-Ordeig (fitxa núm. 7): casa senyorial situada a l’oest del nucli de Vinyoles. 
Segons la fitxa de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic, els propietaris 
conserven documentació antiga. 
-Gallifa (fitxa núm. 42): casa pairal situada vora el Ter a l’oest del municipi de 
Masies de Voltregà.  
-El Despujol (fitxa núm. 46): casa senyorial situada a l’entitat del Poble-Sec; 
segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic, els propietaris originals conserven 
documentació antiga. 
-Serratosa (fitxa núm. 35): antic mas d’origen medieval, relacionat amb el 
jaciment arqueològic de la Domus de Todonyà (fitxa núm. 38) , que es localitza a 
l’entitat de Quintanes, al peu de la carretera a Sant Boi de Lluçanès. 
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-En Mossèn Joan Freixa, de la parròquia de Vinyoles, conserva documentació 
antiga de caire privat. 
-El propietari del Mas Les Basses (fitxa núm. 61), a La Gleva, ha consultat 
documentació medieval (1333) relativa al mas que està en mans dels actuals 
propietaris del mas Ventallola al municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer. Segons 
aquesta persona a la dita casa de Ventallola es conserva abundant 
documentació referent als masos de Masies de Voltregà. 
-Escola Agrària Quintanes (fitxa núm. 39): els que es conserven a la casa han 
estat fitxats (fitxa núm. 75), però segons els propietaris, gran part dels pergamins 
que es van trobar a la casa quan va ser rehabilitada es van donar a l’Arxiu 
Episcopal de Vic. 
 

-Festa de Sant Jordi del barri del Despujol. Actualment ja no és vigent. Es començà a 
celebrar als anys 80, desprès de la creació d’aquest nou barri.  
 
-Projecte de senders locals de l’Escola Agrària Quintanes: es tracta d’una sèrie de 
petits senders que s’estan habilitant dins del perímetre de la finca del mas Quintanes 
(fitxa núm. 39) per tal de rehabilitar i posar en valor el patrimoni natural d’aquesta àrea. 
Aquesta projecte s’emmarca dins de l’activitat educativa de caràcter agrari que es 
desenvolupa en aquest centre. Volem destacar el sender que portarà en un futur al 
Conjunt Troglodític de Quintanes o Cova dels Sants Màrtirs (fitxa núm. 70). 
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  4. 2. Llistat d’elements fitxats per ordenació numèrica 

Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 1 SANTA BÀRBARA DE CONANGLELL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 2 CASTELL DE CONANGLELL 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 3 MOLÍ DE CONANGLELL 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 4 SANT ESTEVE DE VINYOLES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 5 ESGLÉSIA NOVA DE SANT ESTEVE DE VINYOLES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 6 NUCLI DE VINYOLES D'ORÍS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 7 ORDEIG 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 8 MOLÍ DE CASANOVAS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 9 CAN FONT 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 10 CAN VIRGILI 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 11 CASANOVA D'ORDEIG 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 12 POU DE GEL DE LA TEULARIA DE CASANOVAS 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 13 CA LA DALDA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 14 CAN BUIXÓ 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 15 COSTARROJA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 16 CAN SIDROY 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 17 VILACETRÚ 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 18 CAPELLA DE LA COLÒNIA LACAMBRA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 19 RESIDÈNCIA DELS COMTES DE LACAMBRA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 20 CASANOVAS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 21 MASOVERIA CASANOVAS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 22 EL DALMAU 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 23 RISPAU 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 24 EL CAMPS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 25 CAN VERNIS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 26 CAN PATAFI 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 27 SANT MIQUEL D'ORDEIG 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 28 SOLER VELL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 29 EL SOLER NOU 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 30 LA SALA DE SANT MIQUEL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 31 CORNELLES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 32 LA BAGA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 33 EL SERRADAL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 34 PUIG-GROS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 35 SERRATOSA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 36 CAPELLA DE SERRATOSA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 37 MASFERRER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 38 DOMUS DE TODONYÀ 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 39 ESCOLA AGRÀRIA QUINTANES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 40 CAPELLA DE QUINTANES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 41 CASANOVA QUINTANES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 42 GALLIFA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 43 EL COLOMER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 44 EL SOLEY 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 45 FILATURES GALLIFA (GENERAL MARQUET o  1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 46 EL DESPUJOL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 47 INDÚSTRIES RIVAS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 48 CASTELL DE VOLTREGÀ 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 49 SANT MARTÍ XIC 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 50 BAULENES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 51 LA ROCA D'ORIOL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 52 EL CORRAL 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 53 EL POU 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 54 NUCLI DE LA GLEVA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
 55 SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 56 IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 2.2 Patrimoni moble Objecte 
 57 RECTORIA DEL SANTUARI DE LA GLEVA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 58 HABITACIÓ DE MOSSÈN CINTO A LA GLEVA 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 
 59 CREU DE TERME DE LA GLEVA 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
 60 PONT DE LA GLEVA 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 61 LES BASSES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 62 LA CODINA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 63 TORRUELLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 64 PONT DE TORRUELLA 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 65 SORRIBES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 66 MOLÍ DE TORRUELLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 67 MASIA MOLÍ DE SORRIBES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
 68 MOLÍ DE SORRIBES 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 69 SANT CRIST DE LA CAPELLA DE QUINTANES 2.2 Patrimoni moble Objecte 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 70 CONJUNT TROGLODÍTIC DE QUINTANES 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 71 ENTERRAMENTS DEL PUIG 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 72 ENTERRAMENTS DE CAL FERRER 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 73 NECRÒPOLIS DE SANT MARTÍ XIC 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
 74 CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DE L'ARXIU  3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 75 CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DEL MAS  3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 76 FESTA VERDAGUERIANA DE VINYOLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 77 LLORER CENTENARI DE MOSSÈN CINTO  5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics 
 78 HOMENATGE A LA VELLESA DE LA GLEVA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 79 FESTA MAJOR DE LA GLEVA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 80 FESTA MAJOR DE VINYOLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 81 FESTA DELS TONIS DEL VOLTREGANÈS 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 82 APLEC DE SANT MARTÍ XIC 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
 83 COL·LECCIÓ DE PINTURES MUNICIPAL 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 
 84 FÒSSILS DEL CAMÍ A SANT MARTÍ XIC 5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 
 85 CAMÍ VELL DE SANT MARTÍ XIC 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 86 ARXIU MUNICIPAL 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
 87 CAMÍ RAL 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 88 LLEGENDA DELS SANTS MÀRTIRS LLUCIÀ I  4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 
 89 LLEGENDA DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 
 90 BOSCOS DE QUINTANES-EL POU 5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 
 91 SENDER DE VOLTREGÀ 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 92 SENDER D'ORÍS 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 93 RUTA DELS SORREIGS 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
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Núm. Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
 94 GR-3 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 95 CAMÍ VORA TER 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
 
  4. 2. Llistat d’elements fitxats per ordenació tipològica 

Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici BAULENES 50 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CA LA DALDA 13 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN BUIXÓ 14 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN FONT 9 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN PATAFI 26 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN SIDROY 16 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN VERNIS 25 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN VIRGILI 10 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAPELLA DE LA COLÒNIA LACAMBRA 18 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAPELLA DE QUINTANES 40 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CAPELLA DE SERRATOSA 36 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CASANOVA D'ORDEIG 11 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CASANOVA QUINTANES 41 
1.1 Patrimoni immoble Edifici CORNELLES 31 
1.1 Patrimoni immoble Edifici COSTARROJA 15 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL CAMPS 24 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL COLOMER 43 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL CORRAL 52 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL DALMAU 22 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL DESPUJOL 46 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL POU 53 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL SERRADAL 33 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL SOLER NOU 29 
1.1 Patrimoni immoble Edifici EL SOLEY 44 
1.1 Patrimoni immoble Edifici ESCOLA AGRÀRIA QUINTANES 39 
1.1 Patrimoni immoble Edifici ESGLÉSIA NOVA DE SANT ESTEVE DE VINYOLES 5 
1.1 Patrimoni immoble Edifici FILATURES GALLIFA (GENERAL MARQUET o  45 
1.1 Patrimoni immoble Edifici GALLIFA 42 
1.1 Patrimoni immoble Edifici LA BAGA 32 
1.1 Patrimoni immoble Edifici LA CODINA 62 
1.1 Patrimoni immoble Edifici LA ROCA D'ORIOL 51 
1.1 Patrimoni immoble Edifici LA SALA DE SANT MIQUEL 30 
1.1 Patrimoni immoble Edifici LES BASSES 61 
1.1 Patrimoni immoble Edifici MASFERRER 37 
1.1 Patrimoni immoble Edifici MASIA MOLÍ DE SORRIBES 67 
1.1 Patrimoni immoble Edifici MASOVERIA CASANOVAS 21 
1.1 Patrimoni immoble Edifici MOLÍ DE CASANOVAS 8 
1.1 Patrimoni immoble Edifici MOLÍ DE TORRUELLA 66 
1.1 Patrimoni immoble Edifici ORDEIG 7 
1.1 Patrimoni immoble Edifici PUIG-GROS 34 
1.1 Patrimoni immoble Edifici RECTORIA DEL SANTUARI DE LA GLEVA 57 
1.1 Patrimoni immoble Edifici RESIDÈNCIA DELS COMTES DE LACAMBRA 19 
1.1 Patrimoni immoble Edifici RISPAU 23 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SANT ESTEVE DE VINYOLES 4 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SANT MARTÍ XIC 49 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SANT MIQUEL D'ORDEIG 27 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SANTA BÀRBARA DE CONANGLELL 1 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 55 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SERRATOSA 35 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SOLER VELL 28 
1.1 Patrimoni immoble Edifici SORRIBES 65 
1.1 Patrimoni immoble Edifici TORRUELLA 63 
1.1 Patrimoni immoble Edifici VILACETRÚ 17 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CASANOVAS 20 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic INDÚSTRIES RIVAS 47 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic NUCLI DE LA GLEVA 54 
1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic NUCLI DE VINYOLES D'ORÍS 6 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic CREU DE TERME DE LA GLEVA 59 
1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic POU DE GEL DE LA TEULARIA DE CASANOVAS 12 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment CASTELL DE CONANGLELL 2 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment CASTELL DE VOLTREGÀ 48 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment CONJUNT TROGLODÍTIC DE QUINTANES 70 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment DOMUS DE TODONYÀ 38 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment ENTERRAMENTS DE CAL FERRER 72 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment ENTERRAMENTS DEL PUIG 71 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment MOLÍ DE CONANGLELL 3 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment MOLÍ DE SORRIBES 68 
1.4 Patrimoni immoble Jaciment NECRÒPOLIS DE SANT MARTÍ XIC 73 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CAMÍ RAL 87 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CAMÍ VELL DE SANT MARTÍ XIC 85 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil CAMÍ VORA TER 95 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil GR-3 94 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil PONT DE LA GLEVA 60 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil PONT DE TORRUELLA 64 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil RUTA DELS SORREIGS 93 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil SENDER DE VOLTREGÀ 91 
1.5 Patrimoni immoble Obra civil SENDER D'ORÍS 92 
2.2 Patrimoni moble Objecte IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 56 
2.2 Patrimoni moble Objecte SANT CRIST DE LA CAPELLA DE QUINTANES 69 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció COL·LECCIÓ DE PINTURES MUNICIPAL 83 
2.3 Patrimoni moble Col·lecció HABITACIÓ DE MOSSÈN CINTO A LA GLEVA 58 
3.2 Patrimoni documental Fons documental ARXIU MUNICIPAL 86 
3.2 Patrimoni documental Fons documental CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DE L'ARXIU  74 
3.2 Patrimoni documental Fons documental CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DEL MAS  75 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives APLEC DE SANT MARTÍ XIC 82 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DELS TONIS DEL VOLTREGANÈS 81 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR DE LA GLEVA 79 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR DE VINYOLES 80 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA VERDAGUERIANA DE VINYOLES 76 
4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives HOMENATGE A LA VELLESA DE LA GLEVA 78 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral LLEGENDA DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 89 
4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral LLEGENDA DELS SANTS MÀRTIRS LLUCIÀ I  88 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès BOSCOS DE QUINTANES-EL POU 90 

 4 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Núm. Fitxa 
5.1 Patrimoni natural Zones d’interès FÒSSILS DEL CAMÍ A SANT MARTÍ XIC 84 
5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics LLORER CENTENARI DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER 77 
 

4. 3. Llistat d’elements fitxats per ordenació onomàstic 
 

Denominació Núm. Fitxa Codi Àmbit Tipologia 
APLEC DE SANT MARTÍ XIC 82 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
ARXIU MUNICIPAL 86 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
BAULENES 50 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
BOSCOS DE QUINTANES-EL POU 90 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 
CA LA DALDA 13 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAMÍ RAL 87 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
CAMÍ VELL DE SANT MARTÍ XIC 85 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
CAMÍ VORA TER 95 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
CAN BUIXÓ 14 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAN FONT 9 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAN PATAFI 26 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAN SIDROY 16 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAN VERNIS 25 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAN VIRGILI 10 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAPELLA DE LA COLÒNIA LACAMBRA 18 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAPELLA DE QUINTANES 40 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CAPELLA DE SERRATOSA 36 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CASANOVA D'ORDEIG 11 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CASANOVA QUINTANES 41 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CASANOVAS 20 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
CASTELL DE CONANGLELL 2 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
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CASTELL DE VOLTREGÀ 48 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
COL·LECCIÓ DE PINTURES MUNICIPAL 83 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 
CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DE L'ARXIU MUNICIPAL 74 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
CONJUNT DE PERGAMINS MEDIEVALS DEL MAS QUINTANES 75 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
CONJUNT TROGLODÍTIC DE QUINTANES 70 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
CORNELLES 31 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
COSTARROJA 15 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
CREU DE TERME DE LA GLEVA 59 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
DOMUS DE TODONYÀ 38 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
EL CAMPS 24 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL COLOMER 43 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL CORRAL 52 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL DALMAU 22 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL DESPUJOL 46 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL POU 53 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL SERRADAL 33 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL SOLER NOU 29 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
EL SOLEY 44 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
ENTERRAMENTS DE CAL FERRER 72 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
ENTERRAMENTS DEL PUIG 71 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
ESCOLA AGRÀRIA QUINTANES 39 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
ESGLÉSIA NOVA DE SANT ESTEVE DE VINYOLES 5 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
FESTA DELS TONIS DEL VOLTREGANÈS 81 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
FESTA MAJOR DE LA GLEVA 79 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
FESTA MAJOR DE VINYOLES 80 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
FESTA VERDAGUERIANA DE VINYOLES 76 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
FILATURES GALLIFA (GENERAL MARQUET o FÀBRICA 
CASACUBERTA) 

45 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

FÒSSILS DEL CAMÍ A SANT MARTÍ XIC 84 5.1 Patrimoni natural Zones d’interès 
GALLIFA 42 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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GR-3 94 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
HABITACIÓ DE MOSSÈN CINTO A LA GLEVA 58 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 
HOMENATGE A LA VELLESA DE LA GLEVA 78 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 56 2.2 Patrimoni moble Objecte 
INDÚSTRIES RIVAS 47 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
LA BAGA 32 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
LA CODINA 62 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
LA ROCA D'ORIOL 51 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
LA SALA DE SANT MIQUEL 30 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
LES BASSES 61 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
LLEGENDA DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 89 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 
LLEGENDA DELS SANTS MÀRTIRS LLUCIÀ I MARCIÀ 88 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 
LLORER CENTENARI DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER 77 5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics 
MASFERRER 37 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
MASIA MOLÍ DE SORRIBES 67 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
MASOVERIA CASANOVAS 21 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
MOLÍ DE CASANOVAS 8 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
MOLÍ DE CONANGLELL 3 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
MOLÍ DE SORRIBES 68 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
MOLÍ DE TORRUELLA 66 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
NECRÒPOLIS DE SANT MARTÍ XIC 73 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
NUCLI DE LA GLEVA 54 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
NUCLI DE VINYOLES D'ORÍS 6 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
ORDEIG 7 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
PONT DE LA GLEVA 60 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
PONT DE TORRUELLA 64 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
POU DE GEL DE LA TEULARIA DE CASANOVAS 12 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 
PUIG-GROS 34 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
RECTORIA DEL SANTUARI DE LA GLEVA 57 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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RESIDÈNCIA DELS COMTES DE LACAMBRA 19 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
RISPAU 23 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
RUTA DELS SORREIGS 93 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
SANT CRIST DE LA CAPELLA DE QUINTANES 69 2.2 Patrimoni moble Objecte 
SANT ESTEVE DE VINYOLES 4 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SANT MARTÍ XIC 49 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SANT MIQUEL D'ORDEIG 27 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SANTA BÀRBARA DE CONANGLELL 1 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA GLEVA 55 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SENDER DE VOLTREGÀ 91 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
SENDER D'ORÍS 92 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 
SERRATOSA 35 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SOLER VELL 28 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
SORRIBES 65 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
TORRUELLA 63 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
VILACETRÚ 17 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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- Mapa del terme municipal de Les Masies de Voltregà amb la localització dels elements 
inventariats.  
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- Ampliació del nucli urbà de Vinyoles amb la localització dels elements inventariats. 
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- Ampliació del nucli urbà de La Gleva amb la localització dels elements inventariats. 
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Fitxa 1: Santa Bàrbara de Conanglell 
-Fotografia 1: Vista general des del Castell de Conanglell. 
-Fotografia 2: Façanes sud-oest. 
-Fotografia 3: Vista general de Conanglell a principis del segle XX. Extreta de MASFERRER 
(1988:114). 
Fitxa 2: Castell de Conanglell 
-Fotografia 1: Restes d’una de les torres de la fortalesa des del sud. 
-Fotografia 2: Angle nord-oest d’un dels murs que es conserven en planta. 
-Fotografia 3: Foto antiga del castell des de Torelló. Cedida pel Sr. Josep Compte. 
Fitxa 3: Molí de Conanglell  
-Fotografia 1: Vista general de les restes del molí des del nord-oest. 
-Fotografia 2: Mur oest des de l’interior. 
-Fotografia 3: Reconstrucció d’un molí fluvial. Extret de BARREDA, Maria Lledó; DURÁN, Anna; 
HUERTAS, Josefa (1994): El molí fluvial de Santa Coloma de Cervelló, Plecs Locals d’Història 1, 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, p. 67. 
Fitxa 4: Sant Esteve de Vinyoles 
-Fotografia 1: Vista general de l’església a la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer. 
-Fotografia 2: Absis de l’església des de l’est. 
-Fotografia 3: Vista de l’interior de l’església. 
Fitxa 5: Església nova de Sant Esteve de Vinyoles 
-Fotografia 1: El carrer Major de Vinyoles amb l’església nova al final. 
-Fotografia 2: Façana principal del temple des del sud. 
-Fotografia 3: Façanes nord-oest de l’església. 
Fitxa 6: Nucli de Vinyoles d’Orís 
-Fotografia 1: Vista del turó on s’ubica el nucli medieval`, al voltant de l’església romànica de 
Sant Esteve. 
-Fotografia 2: Cases que formaren part del barri fabril de La Farga Lacambra. 
-Fotografia 3: El carrer Major des de l’església nova de Sant Esteve. 
Fitxa 7: Masia d’Ordeig 
-Fotografia 1: Vista general des de l’oest. 
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-Fotografia 2: La façana sud. 
-Fotografia 3: Vista general des del sud-oest. 
Fitxa 8: Masia Molí de Casanovas 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
-Fotografia 2: Façanes sud-est 
Fitxa 9: Masia Can Font 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-est 
-Fotografia 2: Façana sud. 
-Fotografia 3: Porta d’entrada amb data constructiva a la llinda (1686). 
Fitxa 10: Masia Can Virgili 
-Fotografia 1: Façana nord-est. 
-Fotografia 2: Façana oest. 
Fitxa 11: Masia Casanova d’Ordeig 
-Fotografia 1: Vista general des del sud. 
-Fotografia 2: Façana sud. 
-Fotografia 3: Façana nord-oest. 
Fitxa 12: Pou de gel de la Teularia de Casanovas 
-Fotografia 1: La part superior del pou de gel coberta per esbarzers. 
-Fotografia 2: Vista de la volta des de l’interior. 
-Fotografia 3: Planta i secció d’un pou de gel típic. Extret de PERARNAU, Jaume (1992): Els 

pous de glaç de la comarca del Bages, Quaderns del Centre d'Estudis del Bages, num. 5, p. 36. 
Fitxa 13: Ca la Dalda 
-Fotografia 1: Façana est. 
-Fotografia 2: Façana sud. 
Fitxa 14: Masia Can Buixó 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-oest 
-Fotografia 2: Façana sud. 
Fitxa 15: Masia Costarroja 
-Fotografia 1: Façana sud. 
-Fotografia 2: Façana oest. 
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-Fotografia 3: Façana nord. 
Fitxa 16: Masia Can Sidroy 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
-Fotografia 2: Vista general des del nord-oest. 
-Fotografia 3: Detall de les finestres de la façana sud, una d’elles amb la data “1798” inscrita a la 
llinda. 
Fitxa 17: Masia  Vilacetrú 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Façana oest. 
-Fotografia 3: Detall de l’aparell constructiu. 
Fitxa 18: Capella de la Colònia Lacambra 
-Fotografia 1: Vista general de la capella des de l’oest 
-Fotografia 2: La façana nord. 
-Fotografia 3: Vista de l’interior de la capella. 
Fitxa 19: Residència dels Comtes de Lacambra 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
Fitxa 20: Masia Casanovas 
-Fotografia 1: Façana sud. 
-Fotografia 2: Façana nord. 
Fitxa 21: Masoveria Casanovas 
-Fotografia 1: Façana oest. 
-Fotografia 2: Façana est. 
-Fotografia 3: Façana sud. 
Fitxa 22: Masia el Dalmau 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-oest. 
-Fotografia 2: Façana oest. 
-Fotografia 3: Finestra de la façana nord amb data constructiva a la llinda. 
Fitxa 23: Masia Rispau 
-Fotografia 1: Vista general de la façana est. 
-Fotografia 2: Finestra de la façana est amb data constructiva a la llinda. 
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-Fotografia 3: Baix-relleu de la Mare de Déu de la Gleva. 
Fitxa 24: Masia el Camps 
-Fotografia 1: Vista des del nord-oest. 
-Fotografia 2: Façana oest. 
Fitxa 25: Masia Can Vernis 
-Fotografia 1: Vista general de la façana oest. 
-Fotografia 2: Detall de la porta de mig punt amb llinda adovellada. 
-Fotografia 3: Placa amb inscripció. 
Fitxa 26: Masia Can Patafi 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
-Fotografia 2: Façana sud. 
-Fotografia 3: Detall de la porta de mig punt amb llinda adovellada. 
Fitxa 27: Sant Miquel d’Ordeig 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Vista general des de l’oest. 
-Fotografia 3: Vista general des del nord-est. 
Fitxa 28: Masia Soler vell 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Vista general des de l’oest. 
-Fotografia 3: Façana sud. 
Fitxa 29: Mas el Soler nou 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-est. 
-Fotografia 2: Façana est. 
-Fotografia 3: Façana sud. 
Fitxa 30: Masia Sant Miquel-La Sala 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Vista general des del sud-est. 
Fitxa 31: Masia Cornelles 
-Fotografia 1: Façana oest. 
-Fotografia 2: Porta d’entrada amb llinda de pedra amb la data “1103” inscrita. 
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Fitxa 32: Masia la Baga 
-Fotografia 1: Façana sud. 
-Fotografia 2: Vista des del nord-oest. 
-Fotografia 3: Detall de l’agafador de la porta amb inscripció. 
Fitxa 33: Masia el Serradal 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
-Fotografia 2: Façana est. 
-Fotografia 3: Façana oest. 
Fitxa 34: Masia Puig-gros 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Vista des del nord-est. 
Fitxa 35: Masia Serratosa 
-Fotografia 1: Vista general des del camí a Sant Martí Xic. 
-Fotografia 2: Vista des de l’oest. 
-Fotografia 3: La pallissa. 
Fitxa 36: Capella de Serratosa 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-est. 
-Fotografia 2: Detall del petit campanar d’espadanya bastit l’any 1929. 
-Fotografia 3: Vista de l’interior. 
Fitxa 37: Masia Masferrer 
-Fotografia 1: Façana oest. 
-Fotografia 2: Finestra amb llinda de pedra amb data inscrita “1734”. 
-Fotografia 3: Interior planta baixa. 
Fitxa 38: Domus de Todonyà 
-Fotografia 1: Vista general de l’àmbit més gran. 
-Fotografia 2: Detall d’un mur amb parament d’opus spicatum. 
-Fotografia 3: Planta general amb las fases constructives. Extret de SERRA, Assumpta (2001): 
Projecte d’intervenció arqueològica al primitiu Mas de Serratosa, conegut també com a vila i 

domus de Todonyà (Masies de Voltregà, Osona). Inèdit. 
Fitxa 39: Masia Escola Agrària Quintanes 
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-Fotografia 1: Vista general des de l’oest. 
-Fotografia 2: Vista des del sud-est. 
-Fotografia 3: Portes de la sala del primer pis amb data constructiva a les llindes. 
Fitxa 40: Capella de Quintanes 
-Fotografia 1: Vista des del nord-oest. 
-Fotografia 2: Detall del portal. 
-Fotografia 3: Vista de l’interior. 
Fitxa 41: Masia Casanova de Quintanes 
-Fotografia 1: Vista general des de la carretera BV-4608. 
-Fotografia 2: Vista des del nord-est. 
-Fotografia 3: Una de les teules signades amb data de 1895. 
Fitxa 42: Masia Gallifa 
-Fotografia 1: Vista general des del sud. 
-Fotografia 2: Façana sud. 
-Fotografia 3: Façana est. 
Fitxa 43: Masia el Colomer 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-est. 
-Fotografia 2: Façana sud. 
-Fotografia 3: Paviment de macs de la planta baixa. 
Fitxa 44: Masia el Soley 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-oest 
-Fotografia 2: Vista general des del sud-est. 
Fitxa 45: Filatures Gallifa (General Marquet o Fàbrica Casacuberta) 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-est 
-Fotografia 2: Vista des del nord de l’entrada al conjunt. 
-Fotografia 3: Façana nord. 
Fitxa 46: Masia el Despujol 
-Fotografia 1: Vista general des del sud. 
-Fotografia 2: Façana est. 
-Fotografia 3: Façana oest. 
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Fitxa 47: Indústries Rivas 
-Fotografia 1: Vista general des del nord. 
-Fotografia 2: Conjunt de magatzems i tallers. 
-Fotografia 3: Tallers amb el logotip de l’empresa en primer pla. 
Fitxa 48: Castell de Voltregà 
-Fotografia 1: Vista general del turó on s’assenta el castell roquer i l’ermita de Sant Martí Xic. 
-Fotografia 2: Les restes del castell des del sud-est. 
-Fotografia 3: Vista de les restes del mur de tancament nord. 
Fitxa 49: Sant Martí Xic 
-Fotografia 1: Sant Martí des del castell de Voltregà. 
-Fotografia 2: Vista des del sud-oest. 
-Fotografia 3: Vista des del nord-est. 
Fitxa 50: Masia Baulenes 
-Fotografia 1: Vista general des del nord-est. 
-Fotografia 2: La façana principal o façana est. 
-Fotografia 3: Vista des del nord-oest. 
Fitxa 51: Masia La Roca d’Oriol 
-Fotografia 1: Vista general des del sud-oest. 
-Fotografia 2: la façana principal o façana oest. 
-Fotografia 3: Finestres de la façana oest amb data constructiva a les llindes. 
Fitxa 52: Masia el Corral 
-Fotografia 1: Vista des del nord-est. 
-Fotografia 2: la façana est. 
Fitxa 53: Masia el Pou 
-Fotografia 1: Vista general des de l’est. 
-Fotografia 2: Finestra de la façana est amb data constructiva a la llinda. 
Fitxa 54: Nucli de la Gleva 
-Fotografia 1: Vista general del Carrer Marquès de Palmerola. 
-Fotografia 2: El num. 29 del mateix carrer. 
-Fotografia 3: El num. 21 del mateix carrer. 
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Fitxa 55: Santuari de la Mare de Déu de la Gleva 
-Fotografia 1: Vista general des del Pont de la Gleva. 
-Fotografia 2: Vista des del sud-oest 
-Fotografia 3: La façana oest. 
Fitxa 56: Imatge de la Mare de Déu de la Gleva 
-Fotografia 1: Vista general. 
-Fotografia 2: Detall de la Mare de Déu. 
Fitxa 57: Rectoria del santuari de la Gleva 
-Fotografia 1: Finestra i portal de la façana principal. 
-Fotografia 2: Vista de la sala-rebedor de la rectoria. 
-Fotografia 3: Detall del relleu del pou. 
Fitxa 58: Habitació de Mossèn Cinto 
-Fotografia 1: Vista general del dormitori. 
-Fotografia 2: Placa commemorativa de la restauració feta l’any 1945. 
Fitxa 59: Creu de terme de La Gleva 
-Fotografia 1: Vista general. 
-Fotografia 2: Anvers de la creu. 
-Fotografia 3: Revers de la creu. 
Fitxa 60: Pont de La Gleva 
-Fotografia 1: Vista general des de la carretera a Manlleu. 
Fitxa 61: Masia les Basses 
-Fotografia 1: Façana est. 
Fitxa 62: Masia la Codina 
-Fotografia 1: Vista general des de La Gleva. 
-Fotografia 2: Façana est. 
Fitxa 63: Masia Torruella 
-Fotografia 1: Façana oest. 
-Fotografia 2: Vista des del sud-est. 
Fitxa 64: Pont de Torruella 
-Fotografia 1: Vista des del sud. 



 68

-Fotografia 2: Vista des del sud-est. 
-Fotografia 3: Detall de la calçada. 
Fitxa 65: Masia de Sorribes 
-Fotografia 1: Vista des del sud-oest. 
-Fotografia 2: Vista des del sud-est. 
Fitxa 66: Molí de Torruella 
-Fotografia 1: Vista general des del Pont de Torruella. 
-Fotografia 2: Vista des del nord-oest. 
-Fotografia 3: Detall de la façana sud. 
Fitxa 67: Masia Molí de Sorribes 
-Fotografia 1: Façana est. 
Fitxa 68: Molí de Sorribes 
-Fotografia 1: Part superior del molí amb la mola volandera. 
-Fotografia 2: Part inferior del molí dins del carcabà, on es veu el l’arbre i el rodet. 
-Fotografia 3: Esquema del funcionament d’un molí. Extret de RIGO, Antoni; GILI, Empar (1992): 
El Molí d’En Ribé. Un molí fariner baix-medieval. Santa Coloma de Gramanet, Barcelonès. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, p. 30. 
Fitxa 69: Sant Crist de la Capella de Quintanes  
-Fotografia 1: Imatge del Sant Crist. 
Fitxa 70: Conjunt troglodític de Quintanes  
-Fotografia 1: Oratori dels Sants Màrtirs Llucià i Marcià. 
-Fotografia 2: Els dos eremitoris adjacents a l’oratori. 
-Fotografia 3: Un possible paral·lel tipològic pels eremitoris. Imatge extreta de ENRICH, Jordi; 
ENRICH, Joan; SALES, Jordina (2000): “Eremitoris rupestres alt-medievals a la Catalunya 
central: una recerca sobre el cristianisme rural”, dins de Actes del Primer Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Ed. Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia 
Medieval (ACRAM), p. 268. 
Fitxa 71: Enterraments del Puig  
-Fotografia 1: El Mas el Puig. 
Fitxa 72: Enterraments de Cal Ferrer  
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-Fotografia 1: La casa de Cal Ferrer. 
Fitxa 73: Necròpolis de Sant Martí Xic 
-Fotografia 1: Sant Martí Xic. 
-Fotografia 2: Llosa que indica on es trobaren les tombes. 
-Fotografia 3: Planta de dos de les tombes. Extret de CABALLÉ, Antoni; MARTÍ, Jordi; 
LALUEZA, Carles (1990): “La necròpolis medieval de Sant Martí Xic (Masies de Voltregà, 
Osona)”, dins Ausa XIV, Ed. Patronat d’Estudis Osonencs, p. 94. 
Fitxa 74: Conjunt de pergamins medievals de l’Arxiu Municipal 
-Fotografia 1: Testament de l’any 1175. 
-Fotografia 2: Donació de béns de l’any 1111. 
-Fotografia 3: Testament de l’any 1197. 
Fitxa 75: Conjunt de pergamins medievals de Quintanes  
-Fotografia 1: Conjunt de pergamins penjats a la sala del Mas Quintanes. 
-Fotografia 2: Un dels pergamins. 
Fitxa 76: Festa Verdagueriana de Vinyoles 
-Fotografia 1: Programa de l’any 1992 (Arxiu Municipal). 
-Fotografia 2: Programa de l’any 1998 (Arxiu Municipal) 
Fitxa 77: Llorer centenari de Mossèn Cinto Verdaguer  
-Fotografia 1: Vista general del llorer darrere de la rectoria. 
-Fotografia 2: El llorer. 
-Fotografia 3: Detall de la placa rememorativa que acompanya al llorer. 
Fitxa 78: Homenatge a la vellesa de la Gleva 
-Fotografia 1: Anvers del primer programa de l’homenatge (Arxiu Municipal). 
-Fotografia 2: Revers del primer programa de l’homenatge (Arxiu Municipal). 
Fitxa 79: Festa major de La Gleva 
-Fotografia 1: Anvers del programa de festes de l’any 1975. 
-Fotografia 2: Revers del programa de festes de l’any 1975. 
Fitxa 80: Festa major de Vinyoles 
-Fotografia 1: Anvers del programa de festes de l’any 1966. 
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-Fotografia 2: Revers del programa de festes de l’any 1966. 
Fitxa 83: Col·lecció de pintura municipal 
-Fotografia 1: Alguns del quadres penjats a l’escala d’accés a les oficines de l’Ajuntament. 
Fitxa 84: Fòssils del camí a Sant Martí Xic 
-Fotografia 1: Punt del camí on es troben els fòssils. 
-Fotografia 2: Dos exemplars de fòssils d’equinoderms recollits al camí. 
Fitxa 85: Camí vell de Sant Martí Xic 
-Fotografia 1: Un dels trams del camí. 
Fitxa 86: Arxiu Municipal 
-Fotografia 1: Sala de l’arxiu. 
Fitxa 87: Camí Ral 
-Fotografia 1: Un dels punts per on passava el camí ral: el pont de Torruella. 
-Fotografia 2: Un altre punt del Camí Ral: la creu de terme del Santuari de la Gleva. 
-Fotografia 3: Mapa del municipi amb el traçat del camí en vermell. 
Fitxa 88: Llegenda dels sants màrtirs Llucià i Marcià 
-Fotografia 1: Escultura de fusta dels sants de l’oratori del conjunt troglodític de Quintanes. 
-Fotografia 2: Medalló de pedra de la porta de Quintanes. 
-Fotografia 3: Representació iconogràfica dels sants extreta de AMADES, Joan (1950): 
Costumari Català. El curs de l’any, Vol. III., Salvat Editores, Barcelona, p. 245. 
Fitxa 89: Llegenda de la Mare de Déu de la Gleva 
-Fotografia 1: Detall del portal del Santuari de La Gleva. 
Fitxa 90: Boscos de Quintanes-El Pou  
-Fotografia 1: Vista general del paisatge de l’àrea de Quintanes-El Pou. 
-Fotografia 2: Mapa de situació de la zona. 
Fitxa 91: Sender de Voltregà 
-Fotografia 1: Mapa del recorregut del sender P.R. C-49. 
Fitxa 92: Sender d’Orís  
-Fotografia 1: Mapa del recorregut del sender P.R. C-54. 
Fitxa 93:  
-Fotografia 1: Mapa de la ruta extret de la pàgina web www.paisatgesdelter.com 
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Fitxa 95:  
-Fotografia 1: Anvers del díptic informatiu del sender. 
-Fotografia 2: Revers del díptic informatiu del sender. 
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AANNNNEEXX  33::  

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  FFOOTTOOGGRRÀÀFFIICCAA  DDEELLSS  EELLEEMMEENNTTSS  NNOO  FFIITTXXAATTSS  
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1. Plànol de l’antic nucli de Conanglell. Extret de TORRENTS, C. (1982) "Nucli de Conanglell", 
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 
2006].    

 
2. Foto aèria de La Farga Lacambra a principis del segle XX. (Arxiu de l’empresa). 
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3. Estat actual de la Font de Sant Miquel (Vinyoles). 
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4. Estat actual de la Font del Batlle (La Gleva). 
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5. Estat actual de La Fonteta (La Gleva). 

           
6. Estat actual de les Fonts del Peretó (Gallifa). 
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AANNNNEEXX  44:: 

FFIITTXXEESS  
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