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0. Introducció 
 

Encàrrec i realització del treball 

 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 

especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a 

partir de l'articulació d'un seguit de xarxes territorials (Xarxa d'Arxius Municipals, Xarxa 

de Museus Locals) i programes sectorials (Programa d'Estudis i Projectes) que posen a 

l'abast dels municipis un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió, 

conservació, tractament, difusió i comunicació del conjunt de béns patrimonials 

presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen 

des de l'àmbit municipal. 

Dins del seu programa anomenat Estudis i Projectes de Patrimoni Cultural es dona 

suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la 

recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa 

pretén facilitar a les administracions locals la presa de decisions sobre aquest, 

mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització 

dels Mapes de Patrimoni Cultural Local, abans anomenats Inventaris del Patrimoni 

Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració. 

L’ajuntament de Santa Maria d’Oló, interessat en disposar d’una eina de coneixement 
dels elements patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va demanar a la 

Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis 2019 (Xarxa de Governs Locals), 

la realització del Mapa de Patrimoni Cultural, per tal d’inventariar aquest patrimoni i 
facilitar la seva gestió i conservació; la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el 

planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació 

de la senyalització, etc. A tal fi va signar l’any 2019 el corresponent conveni amb la 

Diputació de Barcelona. 

En aquests moments (2020) hi ha més del 55% dels municipis de la província que ja 

disposen del Mapa del patrimoni Cultural (més de 170 mapes), executats en els darrers 

20 anys (1999-2020). Habitualment es contracta externament a professionals i 

empreses especialitzades per a la seva elaboració. 

El present treball l’ha realitzat el professional autònom Jordi Piñero Subirana per 

encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi 
Piñero és llicenciat en Història i tècnic en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a 

terme entre els mesos d’octubre de 2019 i juliol de 2020. 
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Agraïments 

Per la realització d’aquest Mapa del Patrimoni Cultural de Santa Maria d’Oló ha estat 
fonamental la col·laboració que ens han proporcionat l’alcalde, Xavier Baraut Roca, la 
regidora de cultura, Sònia Jubany, i el tècnic i responsable de l’Ecomuseu Francesc 

Xavier Riera, així com també del tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, Francesc Xavier Menéndez, que ha assumit la supervisió del 

treball. 

També fem arribar un agraïment molt especial a Josep Canamasas Güell, persona de 

referència de l’associació Castell d’Oló i gran coneixedor de la història i del patrimoni 
del municipi. Ell ens ha proporcionat innombrables informacions d’interès i ens ha 
acompanyat a molts dels indrets estudiats, igual que Josep Llobet, president dels Amics 

de l’Art Romànic del Bages i també bon coneixedor del municipi. També ens han fet les 

seves aportacions valuoses els membres de dues associacions, Joan Vila Rovira i Damià 

Güell (dels bastoners i caramelles d’Oló) i Carina Aubach (de l’associació de Geganters i 

Grallers). 

La gent de les cases i dels diferents indrets del territori també ens han aportat molta 

informació i ajudes diverses:  Montse Mas i la seva família del mas Rojans, Montse 

Antonell i Teresa Moratonas (de la parròquia de Sant Joan d’Oló), Salvador Tresserra 
(alcalde de l’Estany i cuidador del mas Rocafort), Roser Aimerich i Jaume Codina (de 
Berengueres), Joan Soler Hewitson i Francesca Güell Sala (de Vilarasau), M. Dolors 

Busoms Bota (de Rodoreda), Mariona Bosch Oliver (de cal Cases), Carles Jorba (de 

l’Espinalt), Llorenç Rovira Armenteres (del mas Rovira), Lurdes Cortadellas i Josep 
Ramon Collado (de cal Fuster), Antoni Martí Arís (de ca l’Abellà), Pere Mas Casanovas i 
Conxita García (de ca la Mestra), Oriol Garriga (del mas Sant Miquel), Imma Vives (de la 

Plana), Pere Vilarmau Coll i Marta Güell Albareda (de Moratones), Josep Sala Vilar i 

Neus Vilar (de l’Alberch), Jaume Maranges Arias (dels Plans), Makiko Sese (de 
Grassetes), Maria Rosa Bertrans Portí i Pilar Font Cortadas (del Canadell), Xavier Sala 

Ribalta (de Clapers), Hèctor Tous (del Molí del Solà), Ramona Rocadembosc (de 

Verdaguer), Pius Senties (de la Garriga), Mark Lavery (de Colltort), Josep Euras Barniol 

(d’Altimires), Lurdes Garriga Comas (de Sant Feliu de Terrassola), Sebastià Vives 

Antúnez (del Flequer), Jaume Codina (de Berengueres), Lurdes Comas (de Sant Feliu de 

Terrassola), Núria Graells i Lluís Sauleda (de Sauleda S.A.), Joan Vilar i Albert Vilar (de 

cal Vilar), Jordi Comellas Riera (del Molí d’en Pons), Miquel Casas Oller (de cal Gregori), 
Albert Jubany Prat (del Castell), Josep Pou (de Montcabrer) i Olga Farré (de Rocafort). 

Finalment, cal fer esment també de Guillem Dalmau (estudiós de Perpinyà) i a Rafael 

Ginebra (responsable de l’arxiu municipal). 

 

Fotografies 

Si no s’indica el contrari, les fotos d’aquesta memòria són de Jordi Piñero. 
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1. Metodologia 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 
 

Seguint les directrius de l’Oficina de Patrimoni Cultural, el treball s’ha portat a terme 
en tres fases: 

• Buidatge de fons bibliogràfics: ha consistit en un repàs exhaustiu del major nombre 

de publicacions que tenen relació amb la història i el patrimoni de Santa Maria 

d’Oló, de cara a elaborar un primer llistat d’elements. En aquesta fase s’ha 
consultat la Biblioteca del Casino a Manresa (amb fons d’àmbit comarcal) i l’Arxiu 
Comarcal del Bages. Per una informació més detallada de les obres consultades, 

vegeu l’apartat de Bibliografia de la present memòria. Pel que fa a la planimetria, 
s’ha emprat bàsicament el mapa 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya per 
al treball de camp, així com mapes de fotografies aèries. També s’han utilitzat per 
al treball de gabinet els ortofotomapes disponibles des de la web de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, el programa SITMUN de la Diputació de Barcelona i el 

mapa del terme municipal fet el 1920 per l’Instituto Geográfico y Estadístico. 
• Treball de camp i recollida de dades: El buidatge dels fons bibliogràfics ha permès 

elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual ha estat contrastat amb 

els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i amb l’estudiós Josep 
Canamasas Güell. El següent pas ha estat la realització del treball de camp, que ha 

consistit en la visita a cadascun dels elements, per tal de recollir dades, efectuar 

fotografies i mesures de les coordenades i parlar, quan s’ha escaigut, amb les 
persones vinculades a cada element que ens poguessin proporcionar informació 

útil. 

• Treball de gabinet, elaboració de fitxes i memòria: Paral·lelament amb les sortides 

del treball de camp, s’han anat introduint les dades obtingudes a la base de dades 
facilitada per l’OPC. Posteriorment, s’han seleccionat les fotografies. Un cop 

completades les fitxes de la base de dades, aquestes s’han transmès als 
responsables de l’OPC per tal de fer-ne una primera avaluació i introduir-hi 

possibles correccions. Finalment, s’ha portat a terme la redacció de la memòria del 
treball. 

 

Base de dades i fitxa utilitzada 

El model de fitxa ha estat facilitat per l’OPC en una versió de MS ACCES. La fitxa inclou 

els següents camps: 

• Número de fitxa 

• Codi (segons la classificació adoptada per l’OPC) 
• Àmbit: (segons la tipologia adoptada per l’OPC) 



6 
 

• Denominació de l’element 

• Lloc/adreça 

• Titularitat: pública o privada 

• Propietari: nom i dades del propietari si es un bé públic o bé referència cadastral si 

és un bé privat 

• Tipologia (sub-àmbit segons la tipologia adoptada per l’OPC) 
• Ús actual 

• Descripció: informació bàsica de l’element en qüestió 

• Observacions: altra tipus d’informació que es considera d’interès 

• Estat de conservació 

• Notes a l’estat de conservació: sobre intervencions de rehabilitació, etc. 
• Autor (si és conegut) 

• Any de realització de l’element 

• Estil / època: indistintament períodes o períodes als quals s’adscriu l’element i/o 
estil artístic 

• Segle 

• Emplaçament: breu descripció de com arribar-hi 

• UTM: Situació geogràfica en coordenades UTM ETRS89 

• Altitud 

• Accés: grau de dificultat i tipus d’accés 

• Fitxes associades: fitxes que tenen relació amb l’element en qüestió 

• Història: Informació sobre les dades històriques més rellevants de l’element en 
qüestió, si es coneixen. 

• Bibliografia 

• Núm. inventari Generalitat: Referència als inventaris d’elements patrimonials de la 
Generalitat 

• Protecció: Protecció (legal o física) existent sobre l’element, si escau. 

• Autor fitxa 

• Data de registre i data de modificació 
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CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ I SELECCIÓ D’ELEMENTS 
 

D’acord amb el programa de Mapes del Patrimoni Cultural de la Diputació, considerem 
el patrimoni en un sentit ampli, incloent el patrimoni natural i el patrimoni immaterial, 

com ara les tradicions i  les manifestacions festives. La classificació tipològica que hem 

utilitzat, seguint els criteris de l’OPC, és la següent: 

 

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 
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Factors a l’hora seleccionar els element inventariats 

Destaquem les següents particularitats que, en el cas de Santa Maria d’Oló, ens han 
influït a l’hora de fer la selecció d’elements: 

• Un terme municipal d’extensió força gran, amb un marcat caràcter rural i, en 

conseqüència, amb un tipus de patrimoni bàsicament rural. 

• Un nucli urbà relativament important, que és on es concentren un nombre 

destacat dels elements patrimonials d’interès. 

• Petits ravals propers al nucli urbà principal. Són nuclis que concentren també un 

conjunt interessant d’elements patrimonials, bàsicament de caràcter rural i en un 

estat de conservació desigual. 

• Una tradició també en l’àmbit industrial. Tot i ser un municipi apartat dels 

principals eixos industrials (els grans rius) i situar-se en un context bàsicament 

rural, Santa Maria d’Oló es caracteritza per una curiosa barreja d’elements rurals i 
industrials. Aquests últims centrats en el nucli urbà d’Oló. 

• Pocs estudis publicats sobre el patrimoni en concret.  Existeix una monografia 

històrica sobre el poble feta per autors de prestigi com són els historiadors Llorenç 

Ferrer i Antoni Pladevall. És una obra de referència per a conèixer la història del 

poble, però pel que fa al patrimoni històric local no aprofundeix en el detall. Hi ha 

altres publicacions amb un caràcter de difusió del patrimoni, però es troben a faltar 

estudis més en profunditat. Sortosament, hem pogut comptar amb la col·laboració 

de Josep M. Canamasas i de Josep Llobet (de l’associació Castell d’Oló), grans 
coneixedors del territori i del patrimoni, amb els quals hem pogut suplir aquesta 

manca d’estudis concrets. 
• Geologia peculiar, amb nombrosos elements a tenir en compte repartits en el 

territori. 

Considerant aquests factors, els criteris de selecció que hem seguit són:  

• Màxima exhaustivitat en la selecció dels edificis d’àmbit rural. Hem inclòs tots els 

que queden recollits en el Catàleg de Masies. Compta amb 81 edificacions. En 

general hem optat per fer fitxes de les mateixes cases i amb el mateix nom, i 

seguint les agrupacions tal com apareixen en aquest document. Excepte en uns 

pocs casos que ens ha semblat més clar optar per un criteri diferent. El Catàleg de 

masies no és molt exhaustiu i, per la nostra part, hem afegit altres masos que es 

troben en ruïnes i que no constaven al catàleg. Entre d’altres: el Molí del Solà, Molí 
del Coix, Molí d’en Pons, cal Cases Xic, el Coll, cal Felip, cal Llinet, Sant Martí de 
Puig-Ermengol, Puigpicó o la Garrigota.  

• Pel que fa als ravals o carrers, hem optat per fer-ne fitxes de conjunt arquitectònic, 

ja que les cases en general no tenen un interès especial i sí que el tenen el carrer o 

el raval, amb les seves cases, com un conjunt coherent. En alguns casos els ravals 

són d’una extensió considerable. Hem especificat el nom popular de cadascuna de 

les cases antigues i, en cas que alguna d’elles tingués un valor especial, li hem 

dedicat una fitxa individual. En el cas del raval de la Rovirola, que és el de més gran 

de tots i es troba dispers, l’hem dividit en tres sectors. 
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• Altres elements d’àmbit rural: en el cas de les barraques de pedra a la web 

Wikipedra no n’hi consta cap, però en canvi en el municipi se’n troben un bon 
nombre i algunes de molt interessants. Hem inventariats totes les barraques que 

hem localitzat fruit del treball de camp i totes les que ens han indicat els diversos 

informants. Pel que fa a altres elements menors, com forns d’obra, forns de calç, 
forns de ginebró, etc, hem recollit en el present inventari tots aquells dels que hem 

tingut constància, al marge del seu estat de conservació. 

• En els jaciments arqueològics només n’hi havia un d’inventariat a la Carta 

Arqueològica de la Generalitat de Catalunya. L’hem recollit i hem pogut augmentar 
lleugerament aquest àmbit gràcies a les informacions que ens han facilitat diversos 

informants. Tot i això, el nombre de jaciments continua sent molt reduït i ben 

segur que en queden molts que de moment no són coneguts. 

• En l’àmbit de patrimoni natural hem estat especialment curosos en la incorporació 

d’elements d’interès geològic, ja que el municipi és conegut per la seva geologia 
peculiar, que té un bon exponent en l’anomenat Brai d’Oló. Així, hem inventariat al 
brai en el seu conjunt i també els seus principals indrets en particular, així com 

diversos cingles força espectaculars que es troben en els curs de la riera Gavarresa. 

Pel que fa a les fonts, cal dir que moltes s’han perdut en els darrers anys i no 
n’existeix un recull ben documentat. Per això hem incorporat a l’inventari les 
principals fonts que encara són localitzables, donant preferència a aquelles que 

estan més ben conservades i que tenen un major interès patrimonial. 

• Pel que fa al patrimoni immaterial, hem obert la tria als esdeveniments festius més 

representatius i amb més arrelament en l’actualitat, encara que siguin de nova 
creació, com el Pessebre vivent, la Caminada popular d’Oló o la Diada del Soler. 

També hem fet fitxa d’algunes tradicions que ja s’han deixat de fer, considerant 
que han tingut històricament una certa rellevància, especialment per a nuclis 

antigament més poblats, com ara la parròquia de Sant Feliu de Terrassola. En 

aquest àmbit també hem incorporat diverses sardanes que, tot i ser de creació 

força recent, són significatives perquè s’inspiren el elements tradicionals del poble: 
el Castell d’Oló, els Gegants d’Oló o la Rosa d’Oló de l’escut municipal. 
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2. Diagnosi 
 

MARC GEOGRÀFIC I MEDI FÍSIC 
 

El terme municipal de Santa Maria d’Oló es situa al nord de la comarca del Moianès. 
Ocupa una superfície de 66,21 km2 i, per tant, es pot considerar un municipi de 

dimensions grans. És el segon en extensió del Moianès, després de la capital, Moià. 

El terme adopta una forma allargassada i és vertebrat per la vall que configura la Riera 

d’Oló, que discorre de NE a SE. És un territori molt  accidentat, caracteritzat per un 
seguit de valls i carenades que estan orientats en aquesta mateixa direcció. Les altures 

màximes són al sector nord-est, prop del límit amb el terme de Santa Eulàlia de 

Riuprimer, al Collet de la Por (900-950 m). També ultrapassa els 900 m la serralada de 

Font Freda. La zona més baixa es troba al sud-oest, termenejant amb el territori 

d’Avinyó, al curs inferior de la riera d’Oló i en un territori en transició ja cap al pla de 
Bages.  

 

Brai d’Oló amb el cingle del Macari (a l’esquerra) i el Serrat del Segimon (a la dreta) 

Tot el relleu ve condicionat per l’existència d’un plec anticlinal que travessa el territori 

en la mateixa direcció, nord-est sud-oest, i que és una prolongació de la falla de guix de 

Sallent. L’anticlinal ha propiciat l’anomenat Brai d’Oló: una formació geològica que 
consisteix en una vall excavada en un plec anticlinal i que deixa al descobert les 

diferents capes de sediments. Aquest brai es troba a la riera d’Oló al seu pas sota el 
poble, i ha configurat un relleu amb elements peculiars, com el cingle del Macari o el 
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Serrat del Segimon. Tot plegat caracteritza l’entorn del nucli d’Oló com una zona 
d’especial interès geològic. 

La riera d’Oló divideix transversalment el municipi en dues meitats. Al nord i més o 
menys en paral·lel hi trobem la riera de Segalers, que desemboca a la Gavarresa. Al seu 

pas pel terme de Santa Maria d’Oló la Gavarresa transcorre per espais d’un gran 
interès natural i de notable bellesa paisatgística. En aquest tram del seu curs mitjà la 

riera perd velocitat i adopta una estructura en forma de meandres, obrint-se camí a 

mesura que ha anat desgastant el terreny. La riera ha anat erosionant els serrats per 

on passa i, com a resultat, n’han quedat unes cingleres espectaculars, amb unes parets 
verticals que deixen a la vista els estrats sedimentaris fets de materials tous i d’un 
color roig força intens. 

Al sector meridional del terme trobem un seguit de torrents que es formen prop de 

Vilarasau i Sant Joan d’Oló: el de Sant Miquel, el del Duc, el de la Canal i de la Plana. 
Tots vessen les seves aigües al riu Sec i al torrent de Gomis, els quals són les capçaleres 

de la riera de Malrubí. La riera de Malrubí discorre per la part sud-oriental i fa de 

termenal entre Moià i Santa Maria d’Oló.  

El clima bascula entre el submediterrani humit que caracteritza l’altiplà del Moianès, a 
la part nord-est del terme, i el mediterrani de tendència continental, amb una 

pluviositat més baixa i una amplitud tèrmica important, més característic del Bages i 

que domina a la resta del municipi. En consonància amb això, bona part del terme és 

ocupat pel bosc, especialment pel pi blanc. Però resten encara alguns conjunts 

relativament grans del bosc originari, que era d’alzines i roures. 

 

Cingle del Llop, a la riera Gavarresa 
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POBLAMENT, ESTRUCTURA ECONÒMICA I COMUNICACIONS 
 

Situació i municipis limítrofs 

El municipi de Santa Maria d’Oló forma part de la comarca del Moianès. Abans del 
reconeixement oficial d’aquesta comarca (l’any 2015) formava part del Bages, on 
ocupava una situació a l’extrem est. Es troba, per tant, en un espai de transició entre el 
Moianès, el Bages, l’Osona i la comarca natural del Lluçanès. El nucli de Santa Maria 
d’Oló es troba a una distància de 22 km per carretera de Moià. Els municipis limítrofs 
són: Sant Feliu Sasserra, Oristà i Muntanyola (al nord); Muntanyola, Sant Bartomeu del 

Grau i Santa Eulàlia de Riuprimer (al nord-est); l’Estany i Moià (a l’est), Moià i Avinyó 
(al sud) i Avinyó (a l’oest). 

 

 

Nucli urbà d’Oló 

 

Poblament: el nucli de Santa Maria d’Oló i els diversos ravals 

El municipi té un nucli urbà força gran, Santa Maria d’Oló o simplement Oló. Deriva de 

l’antic castell d’Oló i, per tant, es situa en un turó d’orografia complicada. Aquest relleu 
accidentat ha condicionat el creixement del poble, que es va anar estirant cap al nord, 

seguint els terrenys més planers. Per això actualment presenta una estructura urbana 

certament atípica i aparentment poc ordenada. La població és formada per tres 

sectors o barris força diferenciats, i amb un assemblatge complex entre ells. El nucli 

antic, conegut com “Dalt del Poble” (dels segles XVI-XVII); un sector intermedi conegut 
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com zona central, que inclou un primer eixamplament fet als segles XVIII i XIX; i un 

segon eixample fet a la primera meitat del segle XX en base a la construcció de la 

carretera (actual Avinguda d’Antoni López). A la segona meitat del segle XX aquest eix 

es va prolongar amb l’Avinguda de Carme Vidal cap a ponent, a l’entorn d’un reguitzell 
de  carrers i camins que connecten amb un dels ravals del poble, el de Santa Eulàlia. 

També l’empresa Hemalosa va construir uns pisos per a treballadors a l’entrada de 
l’avinguda Manuel López. A la dècada de 1970 es va urbanitzar un nou sector a la zona 
propera al camp de futbol: un barri de cases unifamiliars conegut com la Cooperativa 

de Cases Noves. En els darrers anys el poble no ha crescut gaire més. Bàsicament, a la 

dècada del 2000 es va urbanitzar el carrer Maurici Camprubí Fornells, junt a l’escola. 

Actualment el nucli urbà compta amb uns 700 habitants i concentra la major part de la 

població. Està dotat amb un bon ventall de serveis bàsics i consta d’una certa 
complexitat urbanística, fruit en part de l’existència de diverses fàbriques encara en 

actiu. 

En un emplaçament força proper al nucli principal hi ha diversos ravals que han 

mantingut la seva personalitat com a nuclis clarament diferenciats, amb unes 

característiques més rurals, deutors del seu origen com a ravals pagesos. El carrer 

anomenat Raval ha quedat pràcticament integrat al nucli urbà. El Raval de Santa Eulàlia 

va desenvolupar-se principalment entre els segles XVII i XIX sobre un turó una mica 

més allunyat. Té un caràcter més o menys dispers en base a diferents carrers força 

atípics, i consta d’alguns blocs de pisos moderns. El Raval de la Rovirola és el més gran i 

també el més allunyat. Va originar-se al segle XVIII i consta de diversos nuclis encara 

més dispersos. S’hi comptabilitzen 62 habitants. 

A part d’aquests nuclis urbans la resta del territori compta amb un poblament 
bàsicament dispers. Es poden diferenciar alguns nuclis derivats d’antigues parròquies 
que tenen una major concentració de masies al seu voltant però no arriben a 

configurar un nucli urbà pròpiament. Són els nuclis de les parròquies de Sant Joan 

d’Oló i de Sant Feliu de Terrassola. 

Finalment, cal afegir-hi una urbanització no legalitzada que va sorgir a la dècada de 

1970 al voltant de la masia de Rubís, a l’est del municipi i sobre l’altiplà del Serrat de 
Rubís. Llevat d’aquesta excepció, doncs, és un fet a ressaltar l’absència de les 
característiques urbanitzacions que han proliferat de manera molt més quantiosa  en 

moltes altres poblacions. 

El terme comprèn actualment tres parròquies. Les més consolidades i clarament 

vinculades al terme d’Oló han estat tradicionalment Santa Maria d’Oló i Sant Joan 
d’Oló. Sant Feliu de Terrassola ha passat per diferents situacions: primitivament 

formava una única entitat amb el terme de l’Estany, i el 1780 aconseguí una entitat 

administrativa pròpia fins el 1851, quan  s’integrà al municipi de Santa Maria d’Oló. 
Sant Vicenç de Vilarassau havia estat tradicionalment sufragània de Santa Maria d’Oló. 
El 1868 fou declarada parròquia rural de segona classe però hi va haver problemes per 

fer efectiva aquesta condició i es van assajar diferents fórmules, de manera que durant 
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un temps se li assignà un vicari encarregat. Finalment, amb el despoblament rural 

torna a ser sufragània. 

En definitiva, el poblament de Santa Maria d’Oló consta d’un nucli urbà destacat, amb 
els seus ravals i la resta del territori continua poblat per un poblament dispers repartit 

en les diferents masies i cases de pagès. Un nombre important d’aquestes són 
utilitzades com a segones residències. 

Pel que fa a l’evolució demogràfica, al llarg del segle XX la població s’ha mantingut 
bastant estable entre els 1.100 i els 1.200 habitants. L’efecte del despoblament general 

del camp, molt accentuat entre les dècades de 1950 i 1970, s’ha vist atenuat pel sector 
industrial. Després del tancament de la fàbrica Hemalosa a la dècada de 1990 el 

municipi va atènyer el seu mínim, amb 988 habitants registrats el 1998. A partir de 

l’any 2000 la població s’ha mantingut lleugerament per sobre dels 1.000 habitants. 
L’any 2019 el municipi comptava amb 1.025 habitants. 

 

Raval de la Rovirola 

 

Comunicacions, activitat econòmica i territori 

La construcció de l’Eix Transversal ha situat Oló en connexió amb una de les principals 
vies de comunicació del país. Tradicionalment es trobava en una situació força 

marginal i allunyada dels principals eixos, ja que la carretera de Manresa a Vic 

transcorria més al sud, per Moià. Ara l’Eix Transversal (C-25) discorre d’est a oest per la 
part nord del terme. Anteriorment ja hi havia una carretera menor que comunicava 

Avinyó i Vic, que feia un itinerari pràcticament idèntic. Ara ha quedat com una via de 
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servei auxiliar de l’Eix. És la carretera BP-4313. L’altra carretera (C-59) té un traçat 

vertical per l’extrem oriental del terme. Comunica Moià i l’estany amb l’Eix Transversal 
i continua cap a Oristà. A banda d’aquestes dues hi ha una pista forestal asfaltada i 

convertida en carretera local que comunica els dos principals nuclis del terme: Santa 

Maria d’Oló i Sant Joan d’Oló. 

En el municipi hi ha dos senders senyalitzats. D’una banda el PEIN Moianès i Riera de 
Muntanyola té senyalitzats diversos itineraris en el seu territori, sobretot al voltant de 

la riera d’Oló. De l’altra, la Generalitat de Catalunya ha senyalitzat un dels ramals de 
Camí de Sant Jaume català; concretament el Camí de Sant Jaume per Montserrat, 

seguint una antiga ruta d’origen medieval que ve de Ripoll i passa pel monestir de 

l’Estany. Dins del municipi d’Oló el sender discorre pel sector sud-est, passant per Sant 

Miquel, Rojans, la Careta i segueix cap a Artés, en direcció a Montserrat. 

L’economia de Santa Maria d’Oló manté un equilibri entre l’agricultura i la ramaderia 
(que no s’han perdut mai) i la indústria, el comerç i els serveis, que es concentren al 
nucli urbà. La tradició industrial del tèxtil va arribar una mica tard al municipi però 

encara es manté. Amb la crisi del sector tèxtil, però, l'activitat econòmica s'ha hagut de 

reconvertir altre cop. Des dels darrers anys del segle XX s’ha retornat en part a 
l’activitat agropecuària i s’ha incrementat notablement la cria de bestiar, sobretot 
porcs i aviram.  

 

Fàbrica Sauleda (antiga fàbrica Borràs) 
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La que havia estat la principal empresa, Hemalosa, va fer suspensió de pagaments el 

1978 però la fàbrica va continuar funcionant fins a mitjans dels anys 1990. Actualment 

una part de les naus que s’ha conservat acull l’anomenat Espai Hemalosa: un centre 

polivalent. L’altra fàbrica important és l’antiga fàbrica Borràs, avui Sauleda i que 
continua en actiu. El 1965 va ser reconvertida per l’industrial Vitorianao Sauleda i es 
dedica a la fabricació de teixits industrials i lones. Actualment és un dels pilars de 

l’economia del poble, junt amb l’altra gran empresa: la fàbrica d’envasos de plàstics 
FACA.  

Les zones industrials es situen a la perifèria del nucli urbà, sense que s’hagin establert 
específicament àrees urbanístiques com a polígons industrials. Així mateix, el nucli 

urbà compta amb una oferta comercial i de serveis força àmplia i diversificada. 
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SÍNTESI HISTÒRICA 
 

La història de Santa Maria d’Oló, així com el seu entorn natural, van ser recollits el 

1991 en el llibre Oló, un poble, una història, editat amb motiu de la commemoració del 

mil-centenari del primer esment del nom d’Oló. Constitueix una esplèndida síntesi de 

l’evolució del municipi al llarg dels seus anys d’història ja que va ser coordinat per 
l’historiador Llorenç Ferrer i va comptar amb la participació d’altres estudiosos de 

relleu, com mossèn Antoni Pladevall. Per tant, en la present ressenya oferim 

bàsicament una síntesi d’aquest treball, que completem, això sí, amb aportacions fruit 

de la nostra pròpia recerca en el transcurs d’aquest inventari i també amb algunes 
novetats que han sorgit en els darrers anys. La major part les devem a Josep 

Canamasas Güell, estudiós d’Oló i responsable de l’Associació Castell d’Oló, entitat que 

va publicar el llibre. 

 

- Prehistòria i època antiga 

 

Un petit megàlit i altres restes incertes que caldria conèixer millor 

Les notícies arqueològiques que coneixem sobre la prehistòria i la història antiga del 

municipi d’Oló són molt escasses. Fins ara tan sols se sabia amb certesa de l’existència 
d’un petit megàlit del tipus cista que es troba en un punt destacat de la carena de 

Segalers. Es coneix com el Pla de la Bassa de can Garriga, i és l’únic cas que ha estat 
objecte d’una excavació. Es pot englobar dins la tipologia anomenada solsoniana, i 

correspondria al Neolític Mitjà (entre el 3500 i 2500 aC.). També cal fer esment de la 

troballa fortuïta que es va fer a Sant Joan d’Oló pels volts de 1914-15 d’unes destrals 
de pedra polimentada de tipus neolític, les quals es conserven al Museu Episcopal de 

Vic.  

Fruit de la recerca del present inventari donem a conèixer un jaciment inèdit que pot 

tenir un potencial interessant, però del qual en aquests moments pràcticament no en 

sabem res. Es tracta del Serrat de Mascarell, i semblaria correspondre a un petit 

poblat amb elements defensius en una fase d’urbanisme molt incipient, tal vegada 
amb un horitzó cronològic entorn de l’edat del ferro o l’època ibèrica. Però tot això 

caldria confirmar-ho, ja que de moment no hi hem pogut localitzar restes ceràmiques 

que ens permetrien suggerir una datació amb més fonament. Un fet interessant és que 

el jaciment es troba emplaçat molt a prop del que a l’edat mitjana serà un dels camins 
importants, que constituirà un dels ramals catalans del Camí de Sant Jaume, el qual 

transcorria per l’altiplà sud-est del municipi. 
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Jaciment del Serrat de Mascarell 

També fruit de la pròpia recerca hem localitzat un probable assentament d’època 
romana a l’actual mas Altimires. Els indicis es basen de moment tan sols en la troballa 
d’una tegula a l’hort de la casa. És un indici feble i que caldria confirmar amb una 
exploració més a fons, però hi ha diversos factors que reforcen la hipòtesi de 

l’existència d’una vil·la romana en aquest lloc. Primerament, la importància històrica 
del mas Altimires, que ja des d’època alt-medieval devia estar vinculat al senyor del 

castell mitjançant un molí que al mateix temps era torre de defensa. En segon lloc, 

l’emplaçament del mas molt a prop de la carena per on passava el camí ral d’Avinyó a 
Vic, que era la principal via de comunicació de la zona i que podria tenir el seu origen 

en un camí de tradició ibero-romana. Aquest camí està documentat ja l’any 951 com a 
"strada manresana" (BOLÓS; HURTADO, 2004: 45). 

No coneixem més casos de jaciments ibèrics ni romans al municipi, però és del tot 

probable que molts dels principals assentaments posteriors, com ara els masos més 

antics i les esglésies d’origen medieval, tinguin el seu origen en una vil·la de tradició 

íbero-romana amb continuïtat en època visigòtica. A més d’Altimires, aquest podria ser 

el cas, per exemple, de Vilarasau. El lloc ja és documentat l’any 957 com a Villare 

Ansaldi; és a dir, una vil·la o vilar al costat d’una església. 

Seguint amb l’apartat arqueològic, però ja corresponent a la transició de l’època antiga 
cap a l’edat mitjana, podem informar de l’existència d’una possible necròpolis 
visigòtica, tot i que novament la datació d’aquest jaciment és incerta i caldria 
confirmar-la. És la necròpolis del Serrat dels Moros, en un turó molt proper a l’església 
i el mas de Sant Miquel. 
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- Edat mitjana 

 

Primer esment d’Oló, vertebració del terme 

El primer esment documental del poble es refereix a la riera d’Oló, que apareix citada 
l’any 889 en l’anomenat precepte d’Odó, en el context de la repoblació impulsada pel 

comte Guifré el Pilós i, concretament, en la termenació dels dominis de la catedral de 

Vic sobre la Vall d’Artés. Es pot suposar que en aquest moment el castell ja existia, 

però no en tenim constància documental fins uns anys més tard. 

L’eix vertebrador del territori va ser, com és habitual, el castell. El castell d’Oló era 
termenat, i el seu territori incloïa els actuals municipis d’Oló i l’Estany. Primerament 
formava part del comtat d’Osona, però l’any 940 ja consta com a pertanyent al comtat 

de Manresa. Dins del seu terme hi havia un castell satèl·lit, el d’Aguiló, que va acabar 
constituint una quadra independent. També sembla que formava una quadra amb 

autonomia civil la zona al voltant del Solà de Sant Esteve, que quedava també molt 

apartada i aïllada. Aquest mas disposava d’un molí fariner i el 1390 pertanyia al mateix 
rei (Joan I) que el va vendre al monestir de l’Estany.  

 

Turó on s’implantà el costell i el nucli originari d’Oló 

Probablement el castell tenia altres guàrdies o torres de defensa complementàries, 

però no se n’ha identificat cap amb seguretat, tot i que alguns dels topònims referits a 
torres o les restes de torres conservades en alguns masos podrien correspondre a 

aquesta xarxa complementària. Antoni PLADEVALL (1991: 43) esmenta els topònims de 
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Torre Magre, la Torre d’Oriols, Torruella, Torrespalla, Torrecugussa, la Torre de Gerald i 
la Guàrdia d’Oló; aquesta última documentada a partir del 1056. Al nostre parer, els 

casos més clars són Torrecogussa, on les restes d’una possible torre al costat del mas 

semblen avalar-ho, i la torre del Molí d’Altimires. 

 

Torre de defensa i molí d’Altimires 

Un aspecte interessant és l’emplaçament en certa manera atípic del castell, ja que es 

troba a dalt d’un turó escarpat i amb bones condicions defensives però en una posició 

enclotada i lleugerament descentrat en relació als camins principals. Aquest 

emplaçament obeeix a la defensa del camí que transcorria per la vall de la riera d’Oló i 
que comunicava amb Sant Joan d’Oló, però el castell no es troba a la cruïlla principal, 

sinó uns dos quilòmetres desplaçat cap al sud. Igual com succeeix actualment, en 

època medieval el camí principal feia un itinerari transversal que enllaçava Avinyó amb 

Vic passant per la carena de Segalers. En documentació antiga s’esmenta com a strada 

manresana (any 951) o estrata qui pergit per Serra de Olone (any 984). D’aquí sortia 

l’altre camí que hem esmentat, que passava pel castell d’Oló, continuava per la vall de 
la riera, on hi havia una torre que també defensava el camí, concretament en el punt 

estratègic on travessava la riera per una palanca. És la torre del molí d’Altimires, que 

curiosament combinava també la funció de molí fariner. D’aquí el camí pujava cap a 
Sant Joan d’Oló, que era una parròquia important del terme. 

 

El castell d’Oló 

La primera vegada que s’esmenta directament el castell d’Oló és el 931. La primera 

notícia documental del terme del castell és del 927. El senyor eminent del castell era el 
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comte de Barcelona. Per sota seu hi havia una família que va acabar adoptant el 

cognom Oló i ostentant la senyoria. El primer membre conegut és Sesmón, fill dels 

vescomtes de Girona, que va actuar com a vicari comtal; és a dir, el guardià del castell 

en nom del comte. Així consta en un document del 986, però segurament ja s’hi havia 
establert amb anterioritat. La família Oló, que en alguns casos es feia anomenar 

Mediona, va ampliar els seus dominis primer amb el castell de Clariana i després amb 

altres de propers a Tona, com el de Mallà i de l’Aguilar, i també amb castells de 
frontera entorn de Calaf.  

El personatge més ben estudiat d’aquesta nissaga és Guillem d’Oló, més conegut com 
a Guillem de Mediona, que exemplifica el prototípic cavaller feudal, aventurer i 

involucrat en els afers per controlar i assegurar el repoblament de les convulses terres 

de frontera. Guillem es va posar al servei dels bisbes de Vic. Primer de Borrell i després 

fou amic del mateix abat Oliba, amb qui el 1023 va firmar uns pactes o convenis en 

virtut dels quals havia de restaurar els castells que se li confiaven a la zona de Calaf i 

protegir-los contra els sarraïns. Cal dir que Guillem era levita, una categoria 

d’eclesiàstic força freqüent a l’època que podia contreure matrimoni. Va morir el 1034 

en una emboscada dels sarraïns. La família Oló va continuar com a vicaris i senyors del 

castell fins el segle XIV. La seva genealogia és ben coneguda i es recull en el llibre 

dedicat a la història d’Oló (PLADEVALL,  1991: 45,49).  

 

Vestigis de la torre del castell d’Oló 
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A finals del segle XI o principis del XII el règim feudal del castell d’Oló s’havia fet més 
complex quan s’hi va introduir una nova família de feudataris, els Gurb-Queralt. Eren 

una important nissaga d’origen osonenc que havia tingut un paper rellevant quan un 

dels seus membres va fer de tutor del comte Ramon Berenguer III en la seva minoria 

d’edat. Els Gurb-Queralt van ocupar una posició intermèdia entre el comte de 

Barcelona i els Oló. Això no feia minvar els drets dels Oló sobre el castell i terme, però 

ara havien de fer vassallatge als seus superiors, els Gurb-Queralt, i pagar-los alguns 

tributs. Aquesta situació no va durar ni un segle, ja que entre 1196 i 1202 els Oló van 

comprar els drets als Gurb-Queralt, i així van afermar el seu domini sobre el castell, 

que posseïen en ple dret i amb la seva jurisdicció. Però a finals del segle XIII la família 

Oló es trobava en declivi econòmic, i el 1333 Arnau d’Oló va vendre el castell a Ot de 
Montcada. 

Pel que fa als castlans, la primera notícia és del 1106, quan en una convinença o pacte 

s’encomana la castlania d’aquest castell a un tal Ramon Bernat, que promet fidelitat al 
seu senyor i fer sempre amb ell hosts i cavalcades, corts i complir altres obligacions. A 

canvi se li ofereixen un seguit de feus i se li confien tots els cavallers del terme. Més 

endavant, durant els segles XIII i XIV els castlans d’Oló eren la família Castell, força ben 
coneguda per la documentació i que es va extingir, pel que sembla, a mitjans del segle 

XIV. El 1390 sembla que ja no hi havia castlans nominals. Aquest any es van fer obres al 

castell i va ser el síndic del terme qui s’encarregà de cobrar les taxes.  

 

El castell i la quadra d’Aguiló 

El castell d’Aguiló surt documentat per primera vegada el 981, segons es diu en la fitxa 

d’inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. Tal com hem dit, era un 
castell secundari vinculat al principal, el castell d’Oló, i devia estar custodiat pels seus 
castlans o cavallers guardians. Per un altre document de 1078 se sap que aleshores 

pertanyia a Folc Armengol, nét de Guillem d’Oló o de Mediona, igual que el castell 
d’Oló. Al llarg del segle XIII el territori de la Vall d’Aguiló que s’estenia al voltant 

d’aquest castell es va constituir com una quadra. Les quadres eren termes autònoms, 

ben delimitats, els senyors dels quals posseïen certa jurisdicció sobre el territori i els 

seus habitants.  

En aquesta època al front del castell hi havia una família noble, amb el rang de 

cavallers, que va adoptar el cognom d’Aguiló. Els primers representants coneguts són 
Arnau d’Aguiló i Guillem d’Aguiló (1267 a 1294). Al final d’aquest segle sembla que el 
castell es va reedificar quan, en un pacte firmat el 1294, els senyors del castell d’Oló 
van donar llicència a Guillem d’Aguiló per a canviar de lloc el castell o reedificar-lo en 

un altre lloc, amb la condició de tenir-lo habitat almenys cinc dies a la setmana i que es 

donés potestat als senyors sempre que aquests li demanessin. A Guillem d’Aguiló el va 

succeir Ramon d’Aguiló, documentat entre 1394 i 1310. En aquest darrer any va morir i 
deixà els seus fills sota tutoria de la seva muller Blanca i dels senyors d’Oló. Quan 
Blanca va morir els seus marmessors van arrendar per cinc anys el castell a Guillem 
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Gasull i la seva muller Guillermina. El darrer representant de la família Aguiló ben 

documentat és el cavaller Pere, fill de Ramon d’Aguiló i de Blanca.  

Segons la documentació del segle XIV la demarcació del castell d’Aguiló incloïa els 
masos Ciuró, Garriga, Jeremies, Abadia, Puigbarba, Ansepeus, Sala de Segalers, 

Berengueres i segurament alguns altres dels quals no ens n’ha arribat notícia i que van 

desaparèixer arran de la crisi baix-medieval. La família Aguiló tenia la propietat o drets 

sobre alguns d’aquests masos. Concretament, el 1329 consta que tenia drets sobre el 
mas Ciuró, molt proper al castell, i també que aquest any els Aguiló van vendre el mas 

Berengueres a un ric ciutadà de Vic, així com tot el delme que rebien a la vall i quadra 

d’Aguiló. 

El mas Ciuró, documentat des de principis del segle XIV, estava situat sota el puig on se 

suposa que hi havia el castell d’Aguiló. Per aquesta proximitat segurament tenia una 

vinculació directa amb el castell. Sembla que a Ciuró hi havia la ferreria del castell ja 

que, per notícies orals, sabem que fa uns anys es va vendre una enclusa que es 

guardava a la casa i que tenia inscrita una data del segle XVI. A més, a uns 250 m hi 

havia un molí (el Molí del Ciuró) que conserva possibles restes medievals. Ambdues 

funcions solien ser monopoli del senyor.  

Quan tot el terme d’Oló (dintre del qual s’hi comprenia la vall i quadra d’Aguiló) fou 
venut el 1333 a Ot de Montcada, el dia 1 de gener de l’any següent els habitants de la 
vall van prestar homenatge al nou senyor pels seus masos i persones. La denominació 

de quadra d’Aguiló es va mantenir fins el segle XVI, però al llarg del segle XV ja havia 
perdut importància perquè el seu terme o demarcació gairebé s’havia despoblat. De 
fet, des del segle XIV els territoris dels castells d’Oló i d’Aguiló es troben pràcticament 
refosos i sota un únic batlle (PLADEVALL, 1991: 53 ). Cal dir, però, que es desconeix 

l’emplaçament precís d’aquest castell. En la fitxa corresponent al Castell d’Aguiló 
presentem diverses possibilitats de la seva ubicació que era, això sí, molt propera al 

mas Ciuró. 

 

L’església de Santa Maria, la sagrera medieval i el recinte murallat 

Al costat del castell hi havia l’església parroquial de Santa Maria. Abans de l’església 
actual n’hi havia una de romànica, possiblement consagrada vers l’any 999 i que cap el 

1166 es va ampliar o reconstruir i es consagrà de nou (PLADEVALL, 1991: 49). 

D’aquests edificis no n’ha quedat pràcticament cap resta. Com a parròquia apareix 
esmentada el 1093. L’església va estar molt vinculada al castell i als seus senyors, en 

principi a la família Oló, i més tard als Montcada i al monestir de l’Estany. 
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Muralles d’Oló, probablement medievals 

Al voltant de l’església es formà una sagrera amb un petit nucli de cases que és l’origen 
de l’actual poble. Tota la part alta del turó quedava encerclada i protegida per una 
muralla que abastava un perímetre considerable. Probablement, la sagrera va créixer 

de manera progressiva en cercles concèntrics. El primer cercle devia arribar fins al 

carrer Mesón (actualment Sant Jordi); el segon cercle ja arribava fins al límit del turó. 

Al segle XIV ja devia haver arribat fins aquest segon cercle. Un document conservat a 

cal Nanjo informa que el 1452 es van comprar dues cases de la sagrera i que en aquell 

moment ja eren velles. Són cal Nanjo i cal Tinet, que formen part d’aquest primer 
cercle. Però la tipologia arcaica de cal Puigneró, situada més enllà, suggereix que el 

segon cercle molt probablement ja devia existir també en aquest moment. També es 

conserva documentació que indica que cal Mas ja existia i que acollia les cavallerisses 

del castell. 

Pel que fa a la datació del recinte murat, no en coneixem dades documentals. El seu 

format força unitari ens fa pensar que és una obra fonamentalment del segle XIV, tot i 

que possiblement ja existia abans i posteriorment es devia anar reparant i mantenint. 

Entre 1386 i 1420 van tenir lloc els episodis més violents de l’enfrontament entre el 

poble d’Oló i el seu nou senyor (com veurem després), el monestir de l’Estany, i és 
precisament llavors quan la defensa del castell i del poble estava més justificada.  

A conseqüència de la crisi baix-medieval, a finals del segle XIV la sagrera d’Oló devia 
quedar disminuïda. Fins ara es deia que pràcticament havia desaparegut, o que hi van 

quedar només tres o quatre famílies (GÜELL, 1988: 460). Tanmateix, considerem que 

aquest despoblament potser no va ser tan generalitzat com s’havia cregut. El cert és 

que no va ser fins al segle XVI que es tornà a activar la construcció (o més aviat la 
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reconstrucció) de cases a dalt del turó, fet que va suposar la formació definitiva del 

poble.  

 

El sorgiment d’altres sagreres que no van perdurar 

Però dins el terme hi havia altres nuclis o sagreres. Una era al voltant de l’església vella 
de Sant Joan d’Oló. S’hagué d’encabir a la falda del turó perquè a dalt l’espai era molt 

estret i no hi havia lloc. Una altra sagrera apareix documentada l’any 1081 com de la 

Santa Creu. En el llibre d’Oló mossèn Pladevall suposava que podia ser al voltant de 
l’església de Santa Creu de la Plana, però notícies més recents semblen indicar que es 
trobaria al raval de Santa Eulàlia, concretament a la casa anomenada cal Creu, on fa 

uns anys s’hi van trobar uns esquelets que podrien correspondre al fossar de l’església.  

Un càrrec important en el territori dominat pel castell era el batlle, que havia de 

procurar la justícia i també executar les ordres del senyor en relació amb els habitants 

del terme. Sobre la batllia d’Oló se’n coneixen diversos documents força detallats ja 
del segle XIV. En un de 1331 es concedeix la batllia d’Oló i d’Aguiló a Bernat de Soler, 
ciutadà de Manresa, amb una explicació de les seves obligacions. I en senyal de 

possessió se li dóna un bastó, un llibre o capbreu dels castells d’Oló i d’Aguiló, el llibre 
de la Cúria de dits castells i el segell propi de la batllia. 

 

Possibles restes de l’antiga sagrera de Sant Joan d’Oló vell 

 

Altres parròquies 

El terme actual d’Oló comprenia a l’edat mitjana dues parròquies més, a part de la de 

Santa Maria. Sant Joan d’Oló tenia l’església primitiva emplaçada en un turonet proper 
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al mas Armenteres i està documentada l’any 1081. Ben aviat devia assumir funcions de 

parròquia; així consta el 1136.  

Sant Feliu de Terrassola ha passat per diferents situacions. Primitivament formava una 

única entitat amb el terme de l’Estany. Dins d’aquest territori una de les seves 
esglésies, la de Santa Maria de l’Estany, es transformà en canònica agustiniana vers el 

1080. Tot seguit el sacerdot de l’església de Terrassola va donar al monestir de l’Estany 
l’església de Sant Feliu, i des d’aleshores el sacerdot, amb el títol de monjo, es 
considerava un més de la comunitat de l’Estany. 

 

 

Església romànica de Sant Feliu de Terrassola 

 

Possessions del monestir de Sant Benet de Bages 

El terme d’Oló va acabar sota la influència directa del monestir de l’Estany, com tot 
seguit detallarem, però també un altre monestir proper, com és Sant Benet de Bages, 

hi tenia possessions. L’altiplà al voltant de la capella de Santa Creu de la Plana apareix 
documentat el 1112 amb el nom de "Plana de Tresvigs". L’indret de Tres Vics va donar 

lloc a una important propietat del cenobi bagenc (PLADEVALL, 1991: 42). Se sap que a 

l’entorn de 1150 Sant Benet de Bages tenia béns i cobrava rendes dels masos de Pere 

Paüc de Tres Vics i de Vilamorena. També era propietari del mas Torre Cugussa i tenia 

àmplies possessions a la zona (PLADEVALL, 1991: 41). 
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Poblament bàsicament dispers, amb alguns masos destacats 

El poblament del terme era format bàsicament per masos dispersos. La pràctica 

totalitat eren construccions molt modestes, però hi havia algunes excepcions. Destaca 

molt especialment el cas de Vilarasau, que s’hauria de considerar més aviat una domus 

o casa forta. Com a mínim des d’època gòtica constituïa un gran casal, amb un disseny 

ben planificat i estructurat al voltant d’un pati. Degut a la presència de determinats 

elements arquitectònics alguns han suggerit que podria haver estat un convent, tot i 

que no n’hi ha cap prova documental.  

 

Estances interiors del mas Vilarasau 

 

Sembla que altres masos van tenir el seu origen en una torre de defensa o una casa 

forta. En aquest sentit són especialment interessants els que es troben al nord del 

terme, al voltant de l’antiga quadra d’Aguiló. Aquí hi podem diferenciar un subgrup de 

masies que es caracteritzen per tenir el seu origen en una construcció turriforme, 

estreta i alta, que amb el temps sol ampliar-se pels costats. En són exemples Bojons, 

Berengueres, la Torre d’Oriols i tal vegada Torroella. 

A finals del segle XIV (després de la pesta negra) en el fogatge de 1365-1370 el castell 

d’Oló declarava 102 focs, però no sabem si és només la parròquia de Santa Maria o 

també hi són comptats els agregats. Comptant que cada foc era habitat per unes 4,5 

persones dóna un xifra de 459 habitants, molt alta en comparació amb altres pobles de 
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l’entorn. Cal dir que l’àrea d’Oló es troba, fins al segle XVIII, entre les més poblades de 

la comarca o la vegueria de Manresa. 

 

Vestigis d’una construcció turriforme a la Torre d’Oriols 

 

El conflicte amb l’Estany per la redempció del domini senyorial 

Després de la seva venda el 1333, el castell d’Oló va estar una trentena d’anys sota el 
domini dels Montcada, sembla que de la branca d’Aitona d’aquesta important família, 
fins que el 1364 es formalitzà la compra per part del monestir de l’Estany. Aquest 
cenobi havia acumulat un important patrimoni entre el Bages i l’Osona, incloent els 

castells més pròxims a Oló. S’havia convertit així en el principal poder fàctic de la zona, 

i estava molt interessat a afegir a les seves possessions el castell d’Oló, dintre del qual 
es trobava el seu propi monestir. En un principi la gent d’Oló i l’abat van actuar en 
col·laboració  (GÜELL, 1988: 462). La voluntat dels olonencs era redimir-se i passar a 

dependre directament del rei, una condició que es considerava més avantatjosa que 

no pas el domini senyorial. Però aviat van començar les discrepàncies, ja que l’Estany 
va haver de fer un gran esforç per obtenir els diners per a la compra, i llavors ja no va 

voler deixar escapar la nova possessió. El 1386, o potser abans, els olonencs van 

començar a fer assemblees per aplegar els 200.000 sous que el monestir havia pagat 

pel castell. Pretenien així comprar ells mateixos el domini i passar a dependre 

directament del rei: un fet insòlit que va donar peu a un llarg conflicte que és 

emblemàtic de la lluita d’un poble per deslliurar-se del poder senyorial.  
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Construcció de tipus militar de Bovetes 

Aleshores el monestir de l’Estany es trobava en el seu apogeu, però els fets derivats de 
la confrontació el van abocar a la ruïna. L’abat va refusar les condicions que els 
olonencs, amb el vist i plau del rei, li proposaven. Els olonencs van desobeir i les tropes 

de l’abat van assetjar i ocupar el castell d’Oló. A continuació els homes d’Oló van 
incendiar el monestir l’any 1395 i la comunitat es va veure obligada a fugir. Els 

canonges de l’Estany van trigar uns quants anys a reorganitzar-se, des de Manresa, fins 

que van conquerir definitivament el castell d’Oló. Val a dir que, uns anys més tard, el 
1420, els habitants d’Oló van participar en la reconstrucció del monestir. En una de les 

fitxes d’aquest inventari (corresponent a Bovetes) plantegem la hipòtesi que les ruïnes 

d’una construcció possiblement baix-medieval i de caire militar que es troben en 

aquest indret poguessin correspondre a una mena de fortí proper al castell, construït 

per l’Estany, i que servís com a base d’operacions. Tanmateix, caldria confirmar-ho 

amb notícies documentals que de moment no coneixem. 

Tots aquests fets violents  van anar en contra de les aspiracions d’independència dels 
olonencs i, tal vegada per una represàlia imposada pel rei, van passar dos-cents anys 

en què la qüestió va quedar aturada. Hi van haver nous intents de redempció vers el 

1487 i el 1597. Durant aquest temps els senyors del castell d’Oló foren els abats de 
l’Estany, que en tenien també tota la jurisdicció, tant civil com criminal.  
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- Època moderna 

 

La solució definitiva al conflicte amb l’Estany 

La solució definitiva al conflicte amb l’Estany no arribà fins a finals del segle XVI. El 
1592 les comunitats canòniques agustinianes foren extingides i el monestir de l’Estany 
quedà secularitzat. Des d’aleshores les seves possessions van estar regides per les 
anomenades Cinc Dignitats Reials; és a dir, cinc canonges de les diòcesis de Girona, Vic 

i Barcelona que actuaven com a senyors del monestir. Això va canviar les condicions i 

va permetre que el 1599 s’iniciessin novament gestions per aconseguir la redempció. 
Les va impulsar el síndic Antic Montcabrer, propietari del mas d’aquest nom, davant 
del rei Felip III, que va firmar un document proposat pels olonencs el 1599. La 

redempció es considera efectiva el 1606, quan es va acabar el darrer pagament. Així, el 

poble d’Oló va incorporar-se definitivament a la Corona i va obtenir els privilegis de ser 

un carrer de Barcelona, tal com ja ho era la vila de Moià. Es tractava d’una mena de 
ficció jurídica que permetia incloure una població sencera sota l’aixopluc d’una capital. 

 

Façana renaixentista del mas Rodoreda 

Progressiva recuperació demogràfica, l’economia tradicional 

A conseqüència de la pesta i les guerres al segle XV el terme s’havia despoblat 
notablement. En el fogatge de 1515 hi ha una llista de masos per parròquies (es 

reprodueix en el llibre d’Oló publicat el 1991). El recompte dona unes 42 famílies 

(incloent-hi les de l’Estany). És un descens notable en relació als 102 focs de mitjans de 

segle XIV. En el fogatge de 1553 les famílies han augmentat lleugerament fins a 57 

focs. Amb la crisi baix-medieval molts masos havien quedat abandonats, i bona part 

d’aquests masos rònecs foren annexionats pels més grans, com Rocafort, Rocabruna, 

el Ciuró i molts d’altres. 
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Però va ser al segle XVII, i sobretot al XVIII, que la població va créixer de manera més 

notable. L’any 1626 s’estima que el terme tenia uns 400 habitants. En el recompte de 

1718 hi consten 615 habitants només a la parròquia de Santa Maria. Bona part 

d’aquest creixement cal atribuir-lo a la formació del nucli urbà, en part amb gent 

vinguda d’altres poblacions. 

La base econòmica continuava sent l’agricultura, i els conreus eren els tradicionals de 

secà, amb una proporció de vinya en augment. Amb la formació del nucli urbà, aniran 

guanyant pes els oficis artesanals, sobretot teixidors i paraires. 

 

El mas Rocafort es transforma en un impressionant casal barroc 

Entre els molts masos que hi havia al terme destaca en aquesta època Rocafort. És el 

testimoni excepcional d’una família de la noblesa local que al segle XVII va tenir el seu 

moment d’apogeu. Aquesta família, els Rocafort, eren d’origen pagès i al segle XIV 

havien obtingut el títol de cavaller donzell, amb la qual cosa entraven a formar part de 

la petita noblesa i tenien dret a assistir a corts. Fruit entre d’altres coses d’una política 
d’aliances matrimonials amb les principals cases de la plana de Vic i de la introducció 

de branques secundàries de la família en el món dels mercaders a Barcelona, van 

incrementar notablement el seu estatus. Això els va permetre que, entre 1643 i 1650, 

reconstruïssin de bell nou el mas per convertir-lo en un impressionant casal barroc. 

Eren els anys de la Guerra dels Segadors, i també un moment amb molta activitat del 

bandolerisme. Per això exteriorment la casa adopta l’aspecte d’una fortalesa, però a 
l’interior gaudia de les comoditats i el luxe d’una casa senyorial.  

 

Rocafort 
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En la fitxa d’inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat (IPA) s’afirma que 
durant la Guerra dels Segadors els Rocafort seguien ordres directes de la Cort de 

Madrid, que la finca va ser desbastada i que la reconstrucció fou pagada en un 80 per 

cent per la cort. Sigui com sigui, el cert és que la família va adoptar un estil de vida 

noble que s’emmirallava en els ambients de la cort, cosa que es reflecteix per exemple 
en els retrats a cavall d’alguns membres de la família que recorden els dels grans 

monarques de l’època. Segons un inventari de 1747 a la casa hi havia 25 quadres, sis 
dels quals de capellans de la família.  

Altres masos que van prosperar notablement durant aquests segles i es convertiren en 

grans casals són els Plans, Clapers, Altimires, el Bosc, Puigneró, la Riera, Vilanova, 

Montcabrer, la Torre d’Oriols o Torroella. També la Rodoreda, que compta amb uns 

notables finestrals renaixentistes.   

 

L’ampliació de l’església parroquial de Santa Maria 

A la primera meitat del segle XVII l’església romànica havia quedat petita i es decidí 

construir-ne una de nova, que és l’actual. Es va fer en diverses fases. El 1631 s’havia 
acabat la construcció de la capella del Sant Crist. El gros del conjunt de l’edifici es va 
construir a continuació i quedà finalitzat el 1646, data que es troba esculpida sobre el 

portal principal. Part de les obres van anar a càrrec del mestre de cases Esteve Puig, 

que el 1644 reconeixia haver cobrat 100 lliures com a primera paga. Pocs anys després 

es va construir el campanar; entorn de 1652, segons està gravat en una biga.  

 

Església de Santa Maria d’Oló 



33 
 

Pràcticament en el moment d’iniciar-se les obres de l’església, es va encarregar un nou 

retaule major a Francesc Rovira, inaugurat el 1630. Quan les obres estaven a mitges 

l’església nova ja es devia consagrar, i el 1636 s’hi va enterrar, en una tomba molt 
preeminent, un capellà de la família Rodoreda, possiblement el vicari Pere Rodoreda. 

Això suggereix que aquesta important família, propietaris del mas Rodoreda, eren 

probablement els mecenes principals. En paral·lel a l’església es va construir també 
una nova rectoria, que es va acabar pels volts de 1645, segons indica una interessant 

llinda que té gravades les inicials C. DE. R. M. Corresponen a qui aleshores era el rector, 

Josep Collderam. 

El retaule de Francesc Rovira s’hi va estar pocs anys, perquè el 1663 es va contractar 
un nou retaule, que és l’actual. No en sabem els motius però podem sospitar que, atès 

que a la parròquia de Sant Joan d’Oló l’escultor Pau Sunyer hi estava construint un 
fastuós retaule major, els feligresos d’Oló no van voler ser menys i el 1663 
n’encarregaren un altre al mateix escultor manresà. És sens dubte l’element més 
remarcable d’aquesta església, juntament amb l’altre retaule barroc, el de Sant Isidre, 
que es construí poc abans de 1699. Aquests retaules eres finançats en part per llegats 

de particulars i amb impostos extraordinaris. En aquest moment l’església tenia cinc 
confraries, que eren les del Roser, de les Dones, de Sant Isidre, de la Mare de Déu 

d’Agost i la de Sant Marc i Sant Mateu. 

 

Escena del Naixement del Retaule major de Santa Maria d’Oló, de Pau Sunyer 
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La construcció d’una església nova a Sant Joan d’Oló 

També a principis del segle XVII es decidí construir una església nova a Sant Joan d’Oló. 
Degut al seu emplaçament no tenia possibilitats d’ampliar-se, de manera que s’optà 
per construir-ne una de nova en un emplaçament més planer i més accessible per als 

masos. El complex d’edificis parroquials fou construït pel mestre de cases Santacana, i 
la nova església es va beneir el dia 25 d’agost de 1639, data molt propera a la festa del 

degollament de Sant Joan Baptista, titular de la parròquia. L’any 1643 s’hi traslladà el 

Santíssim Sagrament des de l’església vella, i a partir d’aquest moment, va assumir 

totes les funcions parroquials. La construcció de la rectoria s’acabà l’any 1666. El 
campanar fou bastit entre 1637 i 1640 pel mestre d’obres Pere Calvet. En aquest 

moment la parròquia comptava amb 26 famílies.  

 

Església i rectoria de Sant Joan d’Oló 

 

Els retaules barrocs, reflex de la puixança de les comunitats rurals 

Sortosament, tant l’església de Santa Maria com la de Sant Joan d’Oló han conservat 
els retaules barrocs que es van construir en aquest moment. La parroquial de Santa 

Maria d’Oló en conserva dos: el retaule major (obra de l’escultor Pau Sunyer i datat al 
1663) i el de Sant Isidre (d’autor desconegut i datat entorn de 1699). La parroquial de 
Sant Joan d’Oló conserva pràcticament tot el moblatge originari, incloent-hi tres 

retaules destacats: el de la Mare de Déu del Roser (que conserva escenes del segle XVI 

pintades sobre fusta i que va ser reformat a la primera meitat del segle XVII amb 

escenes pintades sobre tela), el retaule major (obra en la part escultòrica de Pau 

Sunyer, entre 1656 i 1665) i el de Sant Isidre, més petit i datat a mitjans de segle XVIII, 
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d’autor desconegut. Fins ara es considerava les pintures del retaule del Roser de Sant 

Joan d’Oló d’autors desconeguts, però un estudi recent de l’especialista Irene Abril 
atribueix les pintures antigues d’aquest retaule al pintor vigatà Joaquim Albareda, que 
va estar actiu entre 1594 i 1614. 

En general, es tracta d’obres d’un barroc de caire més aviat rural i popular, produïdes 

per tallers locals de Manresa o d’Osona. Però l’edificació de les noves esglésies, junt 
amb l’esforç fet pels seus feligresos per dotar-les d’un embelliment interior a l’alçada, 
són un bon reflex de la puixança que van experimentar aquestes comunitats rurals de 

la Catalunya central al llarg dels segles XVII i XVIII. 

 

Retaule major de Sant Joan d’Oló (escultor: Pau Sunyer) 

 

Segles XVI-XVII: la formació del poble 

El petit nucli que s’havia format en època medieval al costat de l’església i el castell és 
el precedent de l’actual poble. Tal com hem dit, a conseqüència de la crisi baix-

medieval hi devien quedar unes quantes cases, però no va arriba a desaparèixer. Al 

segle XVI es va tornar a activar la construcció de cases a dalt del turó. El nucli antic es 

va formar principalment al llarg del segle XVII, tal com indiquen les llindes d’algunes 
cases, tot coincidint amb la construcció de la nova església. El procés, però, va ser lent; 

el 1686 hi havia 30 cases juntes, i el 1782 ja eren 67. Primerament es van formar dues 

places, la de l’església i la Plaça de Baix (actualment de la Independència), així com tres 

carrers: el carrer de França, que recorda la immigració occitana d’aquesta època, el 

carrer del Mesón (avui carrer de Sant Jordi), anomenat així per una taverna de 
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propietat municipal que hi havia, i el carrer Castell, emplaçat prop de l’antiga fortalesa. 
Tot aquest sector es devia construir entre els segles XVI i XVII. 

Posteriorment s’urbanitzà el carrer conegut popularment com la Costa, per la llarga 
pujada fins arribar a l’església. També s’havia anomenat carrer Major i actualment és 
el carrer Sant Antoni. Aquesta via iniciava l’expansió del nucli urbà cap a la part més 

plana on, als segles XVIII i XIX, el poble va poder créixer a redós d’un antic camí que 
anava, d’una banda, cap a Vic i, de l’altra, cap al molí d’en Pons. El primer tram es 

convertí en el carrer de Vic (el 1957 canviat pel nom de carrer Major), i el segon en el 

carrer del Molí (que el 1956 fou canviat pel nom de carrer Joaquim Borràs).  

 

Vista de Dalt del Poble 

 

Paraires i teixidors, base de l’economia del nucli urbà 

La població del nucli urbà es va nodrir en bona part de persones vingudes dels pobles 

veïns: Oristà, Sant Feliu Sasserra, Sallent, Calders, Moià o Sant Hipòlit de Voltregà. 

Molts eren cabalers procedents de masos que decidien emprendre una activitat 

artesanal. La base van ser els teixidors i, sobretot, els paraires. L’ofici de paraire és 

documentat a Oló des de finals del segle XVI. Als segles XVII i XVIII va tenir un 

increment molt notable, coincidint amb el creixement del poble. Els paraires 

s’acabaren especialitzant molt en el seu ofici, i es coneixen els exemples d’algunes 
famílies que van tenir una gran implantació, com els Puig. A principis del segle XVIII hi 

ha registrades 20 persones amb l’ofici de paraire, que suposen un 20 % dels caps de 

casa del poble. A mitjans de segle aquesta proporció s’havia doblat i arribava fins al 40 

%. El 1758 al poble hi havia 28 telers de llana i 2 de lli i cànem. 
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El sorgiment dels ravals (segles XVII-XVIII) 

Quan el nucli d’Oló encara estava en ple procés de creixement ja van sorgir els 

diferents ravals, segurament amb la finalitat que els habitants que es dedicaven a la 

pagesia disposessin d’habitatges més a prop dels camps i les vinyes. En general, els tres 

ravals d’Oló són més antics del que hom creia en un principi, ja que devien començar 

de manera incipient al segle XVII i al segle XVIII van créixer. El sorgiment d’aquests 
ravals pagesos és un fenomen molt característic de l’època, ja que alguns propietaris, 

aprofitant la conjuntura de creixement agrari i demogràfic, van establir petites 

parcel·les als pagesos perquè s’hi construïssin cases amb horts i camps per plantar 

vinya.  

Tot i això, no coneixem gaires detalls sobre la creació d’aquests nuclis. El primer devia 

ser el que es coneix simplement com a el Raval (per això no necessitava més 

qualificatius). Està situat al turó que es troba a l’oest del poble.   

El raval de Santa Eulàlia té el seu antecedent en la sagrera medieval que ja hem 

esmentat. Amb el temps la capella i la sagrera devien quedar abandonades. La 

formació definitiva del raval va començar als segles XVII i XVIII. Primer amb diferents 

cases en forma de petits masos més o menys agrupats. Entre aquestes segurament hi 

havia cal Saladic (té una llinda amb l’any 1678), cal Castany (té una llinda amb l’any 
1694), cal Creu, cal Serrabassa Vell o cal Bernat. Ja cap al final del segle XVIII i sobretot 

al XIX el raval de Santa Eulàlia s’acabà de desenvolupar i va prendre la forma actual 
d’un carrer allargassat.  

 

Raval de la Rovirola 
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El raval de la Rovirola devia començar també amb algunes cases separades. Entre les 

més antigues cal esmentar cal Portí (té una inscripció del segle XVIII), cal Miqueló, cal 

Gregori (es guarden escriptures del 1711), cal Taran (té una llinda de 1776) o cal Podai 

(té una llinda del 1797). Aquestes dades suggereixen que les primeres cases van anar 

sorgint al llarg del segle XVIII. Ignorem qui fou el propietari que va incentivar la 

construcció de les cases. Tanmateix, la seva distribució poc regular denota un origen 

no gaire planificat i més aviat espontani. Al segle XIX el raval de la Rovirola es va 

consolidar i moltes de les cases es van ampliar. 

 

- Època contemporània 

 

Segle XIX: auge de la vinya i decadència del sector tèxtil tradicional 

El segle XIX va ser en general d’estancament per al nucli urbà. L’agricultura continuava 
sent la base fonamental de l’economia. El conreu de la vinya, tot i que no va arribar a 

ser mai tan important com en altres poblacions més acostades al pla de Bages, va 

assolir el seu màxim a la segona meitat del segle, concretament el 1878. Eren els anys 

previs a l’arribada de la fil·loxera, caracteritzats per una forta especulació. Els 

principals viticultors eren els grans propietaris, com els Altimires, els Plans o els 

Torruella. Després de la fil·loxera la vinya va tendir a desaparèixer al municipi. 

Pel que fa a la tradició tèxtil, al llarg del segle XIX el procés d’industrialització al país es 

va focalitzar al costat dels principals rius, on s’hi concentraren les noves fàbriques, per 
aprofitar així l’energia hidràulica. Però el cabal de la riera d’Oló era insuficient en 
aquest sentit, i el poble va restar al marge del procés d’industrialització. Tot i això, els 

paraires i teixidors es van mantenir, encara que amb una reducció significativa. El ram 

del tèxtil continuava treballant, però ho feia amb telers manuals, i no va ser fins a 

finals del segle XIX (el 1896) que es van introduir els primers telers mecànics. En aquest 

moment es van instal·lar algunes fàbriques al poble, al carrer Major. Eren negocis 

familiars, tal vegada d’antics paraires o teixidors reconvertits, i amb pocs telers. 

Bàsicament eren tres: la de Ramon Jubany, la de Joaquim Font i la de Joan Badia 

(FERRER, 1991: 121). 

El pas dels telers manuals cap als telers mecànics (que havien de funcionar amb 

energia hidràulica, de vapor o amb gas pobre) no va ser fàcil. I aquests fabricants locals 

no semblava que acabessin de fer un pas més decidit, de manera que les dues 

primeres dècades del segle XX van ser de crisi industrial. Gràcies a l’activitat agrícola, 
que es mantenia forta, la població va arribar als seus màxims a mitjans de segle XIX. El 

primer cens oficial és el 1857, amb 1.320 persones, una xifra que tan sols serà 

superada el 1860, amb 1.368. A partir d’aleshores la població va anar disminuint, a 

causa de la crisi de la fil·loxera i de l’estancament industrial. 
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Segle XIX: estancament del poble i creixement dels ravals 

L’estancament del sector tèxtil tradicional va fer que el poble gairebé no creixés en 

aquest període. En canvi, sí que ho van fer els ravals, que tenien una base més pagesa. 

El Raval l’any 1860 tenia 10 cases habitades per 10 famílies, tot i que una de les cases 

estava deshabitada. Aquestes 10 cases es van mantenir estables al llarg dels anys. El 

1880 el número de famílies que hi vivien continuava sent 9.  

El Raval de Santa Eulàlia consisteix en tres petits nuclis o carrers que al segle XIX 

s’anomenaven carrer Santa Eulàlia, amb 11 cases, habitades per 14 famílies; carrer 
d’Oristà, amb dues cases, habitades per 2 famílies;  i carrer de Sant Feliu, amb 6 cases, 

habitades per 4 famílies. Els noms dels carrers feien referència al fet que es trobaven 

en la direcció dels camins que portaven cap a aquest pobles veïns. En el cens de 1889 

les coses no havien canviat gaire. Al carrer Santa Eulàlia hi vivien 11 famílies, a l’Oristà 
hi vivien 3 famílies i al Sant Feliu 7 famílies. 

 

 

Raval de Santa Eulàlia 

El Raval de la Rovirola l’any 1860 es dividia en tres carrers: el carrer Major del Raval, 

que tenia 18 cases, 11 d’habitades amb 14 famílies; el carrer de Dalt, amb 8 cases, 5 
d’habitades, amb 6 famílies, i el carrer Avinyó, amb 11 cases, 9 d’habitades amb 10 
famílies. El 1889 la situació no havia canviat gaire, i els tres carrers tenien 14, 6 i 8 

famílies respectivament.  
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Sorgiment d’un nucli dispers al voltant de la parròquia de Sant Joan d’Oló (segle XIX) 

Al final del segle XVIII i sobretot al XIX van sorgir algunes casetes a redós de l’església 
de Sant Joan d’Oló que conformaven un petit nucli dispers. Gairebé totes eres 

masoveries dels Plans, i així la família Plans es va consolidar com el principal poder 

fàctic de la zona.  

Sembla que les primeres cases en edificar-se van ser les que estan més a la vora de 

l’església. La primera i única que tenim més o menys datada és cal Fuster, que es va 
construir el 1799 segons la inscripció de la llinda. Després devien venir cal Po, ca 

l’Abellar i cal Feliu. Aquesta última era una masoveria d’Armenteres, i pels volts de 

1954 es va reconstruir gairebé de nou. Actualment es denomina Armenteres de Dalt i 

l’antiga pallissa és la Torre d’Armenteres. Ca la Mestra (antigament coneguda com 
l’Estudi) es va edificar pels volts de 1917 per tal que fos l’escola d’aquest veïnat.  

 

Construcció de la carretera   

A la segona meitat del segle XIX es van construir les dues carreteres que passen pel 

terme. En primer lloc, la carretera d’Avinyó a Vic (l’actual BP-4313), seguint més o 

menys el traçat de l’antic camí ral d’origen medieval. Va ser un procés llarg: les 

primeres gestions es feien el 1867, a l’entorn de 1871 s’hi estava treballant i a principis 
de segle XX la carretera ja estava enllestida.  

D’altra banda, es va construir també la carretera que enllaça amb l’Estany i Moià 

(l’actual C-59). El 1887 s’hi estava treballant i probablement a principis de segle també 
estava acabada. Ramon de Rocafort, propietari de la gran mansió de Rocafort, era 

diputat provincial i sembla que hauria aprofitat la seva posició per afavorir la 

construcció de les carreteres, que passaven prop de les seves terres (FERRER, 1991: 

149).  

Finalment, va caldre encara construir un tram de dos quilòmetres per enllaçar amb el 

poble d’Oló. L’any 1901 se’n començava a parlar, però l’obra no va quedar enllestida 

fins el 1917, i l’asfaltat el 1957, a càrrec de l’empresa Hemalosa. 

 

Segona onada i definitiva de la industrialització a partir de 1920 

Al final del segle XIX a Oló hi havia tres fàbriques tèxtils de dimensions modestes. Una 

era la fàbrica de Joan Badia, que el 1896 va tenir els primers telers mecànics del poble. 

Funcionaven amb energia de vapor i també aprofitant tota l’aigua sobrant de la riera. 

L’any 1901 l’Ajuntament havia creat una comissió per captar fabricants que tornessin a 

obrir les fàbriques i donessin vida al poble. Però això no va evitar un període de crisi 

industrial entre 1900 i 1925, sobretot els anys posteriors a 1918, quan a Oló no hi havia 

cap fàbrica en funcionament i moltes dones van haver de buscar feina en fàbriques 

d’altres municipis, cosa que solia comportar llargues caminades a peu. 
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Però al llarg de la dècada de 1920 es van establir a Oló dues fàbriques, que en els anys 

següents s’havien de convertir en la base econòmica de la població: primer la fàbrica 

Borràs i després la fàbrica López. 

 

Fàbrica Borràs (actual fàbrica Sauleda) 

Joaquim Borràs (Manresa 1865-1963) era un industrial que s’introduí també en la 
política. Partidari d’Antoni Maura, es presentà diverses vegades com a diputat, fou 

alcalde de Manresa i vice-president de la Diputació de Barcelona. En una de les seves 

campanyes electorals va visitar Oló i s’adonà de l’oportunitat que representava 
aquesta localitat, ja que tenia una població acostumada al treball del tèxtil i els salaris 

eren més baixos, en un entorn rural de baixa conflictivitat social. Aquest industrial 

tenia la seva fàbrica principal a la colònia Borràs, de Castellbell i el Vilar, on es feien les 

feines de filar i una part del teixit. El 1920 va comprar una de les fàbriques a la riera 

d’Oló que ja havia funcionat, i que es coneixia popularment amb el nom del Pastor 

perquè abans hi havia hagut un corral d’ovelles. Hi va instal·lar 42 telers que 
funcionaven amb dos motors de gas pobre, nodrits amb llenya. El 1936 la fàbrica 

ocupava 64 persones, i el 1955, 125. S’hi feia el teixit d’una part de les plegadores de 
les indústries Borràs. L’any 1955 Manufactures Borràs S.A. va aixecar un bloc de pisos 
per als treballadors de la fàbrica, a l’estil de les colònies industrials.  

 

 

Antiga fàbrica Borràs (actualment Sauleda) 
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Fàbrica López (Hemalosa) 

Pocs anys després de la fàbrica Borràs es creà la fàbrica López. Les dues van tenir una 

gran rivalitat i també diferències polítiques entre elles. Manuel López Antolí (1899-

1940) era fill d’un mestre d’escola i abans de construir la fàbrica era viatjant de 

drogueria (o de queviures, segons les fonts). L’any 1924 va fundar la fàbrica a Oló 

(Algodonera Española), que en els anys posteriors va tenir un gran creixement i a la 

dècada de 1930 ja s’havia convertit en la més gran del poble.  

 

 

Antiga fàbrica López, actualment Espai Hemalosa 

La vinguda dels López sembla que es deu a la seva coneixença amb Antoni Altimires 

Manant, qui li hauria promès que reuniria 10 cases que li deixarien 200 duros 

cadascuna amb la condició que construís la fàbrica a Oló i no a Perafita, tal com ell 

volia. Aquests prestamistes van passar a ser el accionistes principals. S’ha apuntat 
també que la fàbrica López podria tenir relació amb una fàbrica preexistent a Oló, 

iniciada pels germans Roger de Castellterçol (on tenien una important fabrica tèxtil), 

atès que Manuel López hi estava emparentat pel seu casament amb Eulàlia Roger 

Gallés (MENÉNDEZ, 2020: 16). La fàbrica produïa llençols i obtenia la força motriu d’un 
motor que funcionava amb olis pesants. El 1925 declarava 20 telers. Aquest any es 

construïa la casa avui coneguda com cal Teléfonos destinada a habitatge de l’amo i del 

director. Una prova de la prosperitat de l’empresa és que el 1929 va participar a 
l’Exposició Universal de Barcelona amb estand propi. El 1930 ja tenia 40 telers de cotó, 
34 de seda i dues màquines de cosir. El 1932 s’ampliava la fàbrica amb una secció de 
fibres artificials (raió) i es començava a dedicar al folre. El 1936 tenia 102 telers i era la 

primera fàbrica de la població, amb 166 persones treballant-hi. El 1939 López va 

engegar una fàbrica de tints i acabats a Valladolid (FERRER, 1991: 125).  
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Manuel López era una persona conservadora i fins i tot va promoure una revolta en 

contra de la proclamació de la República, però en general tot i el control que exercia 

sobre el poble sembla que el tracte amb els treballadors era cordial i proper. Això va 

canviar després que ell morís el 1940 a Barcelona, sense fills. Els hereus van passar a 

ser el matrimoni format per Carme Vidal López (la seva neboda) i Joan M. Roger Gallés, 

els quals van crear la raó social Hemalosa (una abreviació de “Herederos de Manuel 
López”). Joan M. Roger va arribar a ser procurador a Corts (1971-1977) i tinent 

d’alcalde de Barcelona. El matrimoni ja residia a Oló el 1935 i hi consten fins l’any 
1940. En aquesta nova etapa l’actitud dels empresaris va ser més obertament 
paternalista i caciquil, i van tendir a considerar el poble com si fos una colònia 

industrial més. 

 

Creixement del poble a la primera meitat del segle XX: l’eixample, els nous serveis i 
equipaments... 

La instal·lació de les dues fàbriques va propiciar una nova expansió urbana. A les 

primeres dècades del segle XX es va concretar en dos nous carrers. El 1920 es va 

construir la carretera que connectava amb la d’Avinyó a Vic. En la seva part urbana al 
principi s’anomenava simplement la Carretera i, el 1940, se li donà el nom d’Avinguda 
Manuel López, en reconeixement al principal industrial del poble, que l’havia 
finançada. L’altre era el carrer Mendoza (popularment Mundosa) que era la 

continuació del carrer del Vic en el seu tram més allunyat del centre. Actualment la 

seva denominació torna a ser Carrer de Vic. A la dècada de 1930 s’edificà també el 
barri de Sant Tomàs una mica més enllà del carrer Mundosa. Les seves casetes 

unifamiliars d’inspiració noucentista són molt representatives d’aquest moment. 
Durant la Guerra Civil es va urbanitzar una gran plaça (el 1944 batejada amb el nom de 

Pare Claret), que aviat va esdevenir el centre del poble, sobretot després que 

l’empresa Hemalosa hi promocionés la construcció d’alguns edificis emblemàtics. 

 

Carrer de Vic, durant un temps anomenat Mundosa 
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Barri de Sant Tomàs 

I és que, efectivament, van ser els industrials, majorment els hereus de Manuel López, 

els qui van impulsar i finançar alguns dels serveis bàsics del poble: l’arribada del 
telèfon, l’asfaltat de la carretera, la construcció de pisos per treballadors (entre els 

anys 1945 i 1960), un centre recreatiu o un hostal. El matrimoni Vidal-Roger va afavorir 

també l’obertura d’un cafè i van actuar com a benefactors del poble, pagant per 

exemple viatges a Roma per assistir a la beatificació de sant Antoni Maria Claret. Però 

l’obra més emblemàtica va ser la construcció d’una nova església. El 1955 van iniciar 
els tràmits per finançar-ne l’obra. L’església, dedicada a l’Assumpta, va ser beneïda el 

1963. 

 

Església de l’Assumpta 



45 
 

En la qüestió del subministrament d’aigües la iniciativa tampoc va ser de l’ajuntament, 
com en la majoria de pobles, sinó també d’un particular. En aquest cas Josep Obradors 

Pascual, àlies Paperines, el qual després d’haver viscut a Barcelona i Sabadell va tornar 
al poble i va idear un projecte per captar l’aigua de dues fonts: la de la Deu i la font del 
Viver de Turigues o Roselles. Va entrar en funcionament el 1912. En el llibre "Oló, un 

poble, una història" es diu per error que l’any que arribà l’aigua va ser el 1913. 

En les dues primeres dècades del segle es van impulsar també la resta de serveis 

bàsics. L’escorxador es construí entorn de 1903 a la casa del Molí d’Altimires. El 1926 

va arribar la llum elèctrica, en bona mesura gràcies a les necessitats de les dues 

fàbriques. El cementiri s’obrí el 1928. 

Pel que fa a l’ensenyament, les primeres notícies sobre les escoles són del segle XIX, 

tot i que ben segur des de més antic les parròquies ja oferien aquest servei. La 

població dispersa del municipi d’Oló obligava a que hi haguessin dos mestres: un per 

Oló i un altre per a Sant Joan d’Oló. Però la situació precària i les males condicions 
feien que els mestres duressin poc. A Oló el 1881 l’escola es va instal·lar als baixos de 
l’antic Ajuntament i després les ubicacions van anar canviant fins que el 1901 s’acordà 
adequar expressament per a aquesta funció un edifici a la plaça Independència, el qual 

durant les dècades següents va ser l’escola municipal d’Oló. A Sant Joan d’Oló el 1917 
es va fer la subhasta per la construcció d’una escola: la gent la va anomenar 

popularment l’Estudi, i avui és coneguda com ca la Mestra. Segons la informació oral, 

els principals impulsors haurien estat la família Plans, propietaris del mas els Plans i 

principal poder fàctic de la parròquia. 

 

Centre Recreatiu i cal Telèfons 
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Al poble també hi hagué un convent de monges, que s’originà en compliment d’un 
llegat testamentari de Jacint Vilar. S’instal·là en una casa del carrer Major, comprada el 
1892 i que va caldre reformar en profunditat. El 1901 s’hi va establir la Congregació de 
Germanes Terciàries Descalces del Carme, fins el 1914. Durant els anys de la Segona 

República s’hi va hostatjar la Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats Cors 

de Jesús i Maria, d’origen mallorquí, que s’hi van estar fins el 1946. Es feien càrrec de 

l’ensenyament. 

 

La parròquia de Sant Feliu de Terrassola, el castell modernista de Rocabruna i la 

influència dels grans propietaris 

Al mateix temps que el poble d’Oló s’industrialitzava i creixia, l’efecte dels grans canvis 
d’aquest moment també van arribar a les parròquies més rurals, com ara la de Sant 

Feliu de Terrassola. Aquesta parròquia el 1780 havia aconseguit tenir una batllia 

pròpia, que va durar fins el 1851, quan s’integrà al municipi de Santa Maria d’Oló. 
Alguns dels principals masos es troben molt a prop de l’església i van acabar en mans 
de grans propietaris o rics industrials vinguts de fora, sobretot de Sabadell.  

Rocafort continuava sent propietat de la família que portava aquest mateix nom, que a 

mitjans de segle XIX s’havia traslladat a Artés, on van tenir un paper destacat en la vida 

social i econòmica. Es van introduir en un sector de la viticultura més pròsper, van 

fundar la fàbrica de can Berenguer i van intervenir també en política, quan a 

començament del segle XX Ramon de Rocafort fou diputat provincial. A la seva mort 

havia acumulat un patrimoni immens, i tots els seus hereus formaven part de la classe 

mitjana barcelonina. 

Un altre dels masos destacats era Rocabruna, que el 1919 fou comprat per Joan Gorina 

i Sans, un fabricant de llanes de Sabadell que havia fet fortuna durant la primera 

Guerra Mundial. Pel que es veu, li va ser molt profitosa una operació de compra de la 

mercaderia d'un vaixell alemany que havia quedat retinguda al port de Barcelona i que 

va revendre a França i Itàlia. Amb els diners aconseguits, Gorina va poder fer realitat el 

seu caprici de construir-se un castell. Va fer construir un nou casal al costat de l’antic 
mas en un estil modernista i eclèctic. Fou enllestit en tres anys (1918-1920). A la nova 

construcció s'hi van habilitar les dependències d’una residència de luxe que comptava 

amb un museu, sala d'armes, capella, sala de música o billar entre altres. L’arquitecte 
fou Eduard Balcells Buigas, cunyat de Joan Gorina. La capella de Rocabruna estava 

decorada amb vitralls dibuixats per l’artista noucentista originari de Sabadell Antoni 

Vila Arrufat.  
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“Castell” de Rocabruna (fotografia de Josep Canamasas) 

 

Així doncs, en aquesta parròquia el contrast era molt evident entre els habitants dels 

masos més modestos i els grans propietaris que només hi venien els caps de setmana. 

Qui va ser rector de la parròquia després de la guerra, mossèn Josep Bellpuig, en uns 

escrits memorialístics distingeix entre els seus feligresos els pagesos de tota la vida i els 

senyors: “Però potser cap allà els anys 50 o 60 varen començar a venir els senyors, o 

sia els forasters. Els forasters varen resultar amables i atents i educats. Amb ells 

l’organització de la Parròquia va millorar (BELLPUIG, 1982: 17)”. La parròquia constituïa 

el nucli que aglutinava els diversos masos i conferia una identitat pròpia a aquest 

territori, que mantenia, per exemple, una festa major pròpia. 

A mitjans de segle XX les dues grans propietats, Rocafort i Rocabruna, van acabar 

unificades pels enllaços matrimonials i les compres que es van establir entre aquestes 

famílies adinerades. Però els hereus no van saber mantenir aquest vast patrimoni. 

Joaquim Font Gorina va acabar arruïnant la família i el patrimoni, i finalment el 1983 la 

gran finca va passar a mans del príncep hereu de l’Aràbia Saudita (germà del rei) Saad 
Bin Abdul Al Saul, que la  va convertir en residència de caps de setmana. 
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La parròquia de Sant Joan d’Oló i l’empremta de la família Llonch 

A la dècada de 1940 Sant Joan d’Oló mantenia la seva vitalitat com a petit nucli rural. 
El raval que s’hi havia format al segle anterior no arribava a formar un poble, però va 

reforçar el sentiment de comunitat. La parròquia exercia de nucli cohesionador. A la 

Rectoria hi vivia el mossèn, que també feia de mestre. Els parroquians contribuïen al 

manteniment del rector fent aportacions amb espècies, i les dones de les diferents 

cases es repartien les tasques de neteja i manteniment.  

Entorn de 1952 la família Llonch va establir la seva segona residència a la Rectoria. 

Eren uns rics industrials de Sabadell, del sector de la llana, i es van estar al poble més 

de quatre dècades, en les quals van deixar una forta empremta en la memòria popular, 

sobretot per l’alt tren de vida que portaven. Havien fet amistat amb el mossèn i aquest 

els va convidar a instal·lar-se a les golfes, on van adequar tot d’habitacions. Aquí s’hi 
van estar uns dos anys, venint els caps de setmana, i pels volts de 1954 van comprar la 

finca d’Armenteres i van reconstruir pràcticament de nou una caseta molt propera a 

l’església, que va ser coneguda com a cal Llonch, i avui és Armenteres de Dalt. A la part 

de baix hi havia la pallissa o uns coberts (actualment la Torre d’Armenteres) que es va 
destinar a allotjament del servei.  

 

Cal Llonch, actualment Armenteres de Dalt 

Els Llonch arribaven amb cotxes conduïts per xofers i acompanyats d’un gran nombre 

de servents. Són recordats per les seves aficions, com ara muntar a cavall, i sobretot 

perquè organitzaven uns banquets multitudinaris en els quals hi assistien 

representants de l’alta societat i la flor i nata de Sabadell, incloent-hi alcaldes, bisbes i 

oficials de la Guàrdia Civil. A Sabadell els Llonch vivien en una gran mansió. Joan 
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Llonch, casat amb Rosa Arquer Costajussà, estava al capdavant de l’empresa. El 
matrimoni va tenir sis fills. L’hereu era Josep Llonch, que pels volts de la dècada de 

1970 va protagonitzar un casament molt sonat amb M. Assumpta Plans Fígols, filla dels 

propietaris del mas hegemònic de la parròquia: els Plans. Segons es diu, aquesta 

generació tampoc no va saber mantenir el patrimoni, i tant els Llonch com els Plans 

van acabar arruïnats.  

 

Evolució i reconversió de les dues grans fàbriques (segona meitat del segle XX) 

A la segona meitat del segle XX l’economia d’Oló va estar marcada per la crisi del tèxtil, 

que es va fer evident a la dècada de 1960 i va acabar tenint conseqüències per a les 

dues fàbriques. 

D’una banda, Manufactues Borràs S.A. constituïa, durant els anys 1960, un important 

conglomerat industrial amb vinculacions també amb la banca. Tanmateix, la fàbrica va 

tancar les portes a principis d’aquesta dècada. Aleshores hi treballaven 70 persones. El 

1963 va comprar la fàbrica Josep M. Sauleda Parés. Era el successor de Victoriano 

Sauleda Roura, un indiano de Sant Pol de Mar que al seu retorn d’Amèrica havia fundat 
una empresa al poble, concretament una fàbrica de roba per a espardenyes. A la 

dècada de 1960, degut a les conseqüències del boom turístic i dels canvis en el mercat 

de treball, va decidir traslladar la part dels teixits a la fàbrica de Santa Maria d’Oló. La 
nova fàbrica es posava en funcionament l’any 1965, i en els anys successius s’anà 
ampliant. L’empresa s’ha especialitzat en la producció de teixits industrials, bàsicament 
per a tendals. El 1990 donava ocupació a 60 treballadors, i era la segona indústria 

espanyola en fabricació de lona. La producció, amb uns models de lona que són de 

disseny exclusiu, es destina al mercat espanyol i també a l’exportació. Actualment 
l’empresa continua en actiu i és un dels pilars bàsics de l’economia del poble.  

 

Fàbrica Sauleda 
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L’altre gran fàbrica, Hemalosa, sota la direcció del matrimoni Vidal-Roger va expandir-

se i diversificà la producció. S’amplià la secció de fibres artificials i amb treball de folre. 
L’empresa tenia la seu a Barcelona i a Madrid. A Valladolid van acabar tenint també 
diverses fàbriques. La principal fou Textil Castilla S.A. (Tecasa), que el 1961 va absorbir 

altres empreses, les quals acabarien dins el conglomerat d’Hemalosa el 1969. La crisi 

del tèxtil va motivar que el 1978 la fàbrica d’Oló es declarés en suspensió de 
pagaments i fes una reducció de plantilla, però va continuar funcionant fins a mitjans 

dels anys 1990. Posteriorment, la major part de les naus foren enderrocades.  

 

Creixement del nucli urbà a la segona meitat del segle XX 

A la segona meitat del segle XX la forma urbana del poble va acabar d’allargassar-se 

amb la prolongació del seu eix principal (la carretera) per l’Avinguda de Carme Vidal 
cap a ponent, a l’entorn d’un reguitzell de carrers i camins que connecten amb un dels 
ravals del poble, el de Santa Eulàlia. També l’empresa Hemalosa va construir uns pisos 

per a treballadors a l’entrada de l’avinguda Manuel López.  

 

Pisos de l’empresa Hemalosa, d’influència vagament noucentista 

Ja a la dècada de 1970 l’expansió urbana va servir per connectar també amb els altres 
ravals. Així mateix, va sorgir el Passatge Ponts, que connectava amb el carrer 

Barcelona, aquest últim urbanitzat una mica més tard i que permetia pujar a l’església 
amb cotxe. 

També en aquests anys va crear-se un nou barri de cases unifamiliars en un altiplà 

prop del camp de futbol. És conegut com la Cooperativa de Cases Noves, i consta de 
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l’Avinguda Catalunya i els carrers Tarragona, Girona i Lleida. En els darrers anys el 

poble no ha crescut gaire més. Bàsicament, a la dècada del 2000 es va urbanitzar el 

carrer Maurici Camprubí Fornells, junt a l’escola. 

 

Vida associativa i cultural en els darrers anys 

En aquest període el poble ha tingut una vida associativa dinàmica i, entre d’altres 
iniciatives, ha comptat amb una colla de bastoners (el seu origen es remunta al segle 

XIX), una agrupació sardanista (sorgida com una branca d’Acció Catòlica el 1958), el 

Club de futbol d’Oló (constituït el 1923), un Moviment Júnior (iniciat el 1972) o una 

colla de Geganters i Grallers (iniciada el 1983).  

Els anys de la Transició va ser molt actiu el Grup Cultural Guillem d’Oló, que va 
funcionar entre 1975 i 1979, quan va organitzar una multitud d’actes a través de 
diferents seccions. Va participar al Congrés de Cultura Catalana el 1979, i publicà la 

revista Putxet. Més recentment, ha pres el relleu de la vida cultural l’Associació Castell 

d’Oló, fundada el 1988 davant la proximitat del mil-centenari del nom d’Oló. En els 

darrers anys també han vist la llum diverses revistes i una ràdio local (Ràdio 010, 

iniciada el 1989). 

L’any 2017 va obrir al públic l’espai Hemalosa, un centre cultural polivalent instal·lat en 

l’única nau que es va conservar de l’antiga fàbrica López. Conté un petit centre 
d’interpretació sobre la industrialització a Santa Maria d’Oló i forma part de 

l’Ecomuseu del Moianès.  
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TOPONÍMIA I ESCUT 
 

Toponímia dels principals nuclis de Santa Maria d’Oló 

El topònim Oló s’esmenta per primera vegada en l’anomenat precepte d’Odó de l’any 
889. En un principi és aplicat a la riera d’Oló (rivo de Olono) i més tard passarà a 

denominar el castell i la vila. Segons Joan Coromines, el més probable és que tingui un 

origen preromà. L’existència d’un bon nombre de topònims que semblen de la mateixa 
arrel en un radi relativament proper, tots ells d’origen preromà, apunten en aquesta 
mateixa direcció: Olot, Olost, Olbe, Olugues, Olvan, Olesa, Olorda, Olèrdola i altres. 

Coromines apunta la possibilitat que el topònim derivi de l’arrel ibero-basca “olo”, que 
significa cabana o botiga. Amb el sufix “ne” o “no” amb funcions de diminutiu (amb les 
formes “olone” o “olono”) és una possibilitat força versemblant i que té molts 

paral·lels (COROMINES, 1996: 40). Així, el nom de la riera d’Oló originàriament podria 
haver significat “riera de les cabanetes”. 

Un altre topònim important és Sant Feliu de Terrassola. Aquesta denominació fa 

referència al mas Terraciola, pròxim a l’església d’aquesta parròquia i documentat el 
1093 i 1249. El mot llatí Terraciola és un diminutiu que significa terrassa petita o 

terrasseta, i que devia definir l’indret on s’ubicava el mas, segons mossèn Josep 
BELLPUIG (1982: 3). 

L’altra parròquia destacada, a part de Sant Joan d’Oló, que té una toponímia òbvia, és 
Sant Vicenç de Vilarasau. El lloc és documentat el 957 com a Villare Ansaldi (és a dir, 

vila Ansaldi), un antropotopònim referit al mas que es troba al costat de l’església. 

D’aquí el nom va derivar cap a Vila de Sau o Vilarasau. 

 

Escut municipal  

L’escut oficial de Santa Maria d’Oló és un escut caironat amb el fons d’argent en el 
qual s’hi representa una rosa de gules (vermell viu) amb un botó d’or al centre. La rosa 

està barbada i té una tija amb una doble fulla de sinople (verd). A la part superior, per 

timbre té una corona mural de poble. La rosa és el símbol tradicional de les armes del 

poble i fa referència a la olor d’aquesta flor per analogia amb la fonètica del nom 

“Oló”. La rosa també té una connotació com un dels símbols tradicionalment associats 
a Maria, ja que l’església parroquial està sota l’advocació de la Mare de Déu. 

Els escuts coneguts més antics del municipi són del segle XIX i ja hi apareix la rosa. Els 

escuts han anat variant de formes però sembla que des d’aleshores la rosa es convertí 
en l’emblema del municipi. Darrerament s’hi havia afegit, a més de les quatre barres, 
la figura del castell. El 1988 l’Ajuntament va encarregar un informe a la Direcció 

General d’Administració Local de la Generalitat, redactat per Amand de Fluvià, el qual 
ha donat com a resultat l’escut actual, que va ser aprovat oficialment el 13 de 
desembre de 1991 i publicat al DOGC el 30 de desembre de 1991 (núm. 1535). 
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Escut de Santa Maria d’Oló 

 

Bandera 

La bandera és una transposició directa de l’escut. És apaïsada, de proporcions dos d’alt 
per tres de llarg. El fons és blanc, amb la rosa de l’escut al centre. Va ser aprovada 
oficialment el 6 de maig de 1992, i publicada al DOGC el 18 de maig de 1992 (núm. 

1595). 

  

Bandera de Santa Maria d’Oló 
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ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 
 

Normes subsidiàries 

La normativa urbanística actualment vigent són unes Normes Subsidiàries de l’any 
1993 amb diverses modificacions i un text refós de l’any 2007. En aquest document de 
2007 hi ha un apartat (secció III, pàgines 54 i 55) titulat: “Regulació als edificis d’interès 

arquitectònic, històric i artístic a protegir”. Inclou una petita normativa d’aquest 
patrimoni: unes àrees de protecció dels edificis, delimitades a 25, 50 o 100 m depenent 

dels casos, i una sèrie de condicions que es demanen per accedir a una llicència 

d’obres. Això no obstant, el document no especifica ni tan sols un llistat dels elements 
protegits. En les normes d’altres municipis aquests llistats s’anomenen precatàlegs, ja 
que es remeten a un futur catàleg de protecció del patrimoni. En el cas d’Oló aquest 

apartat simplement remet a uns punts indicats als plànols III i IV de les NNSS. Per tant, 

amb el text legal es fa difícil de concretar fins a quin punt aquesta protecció del 

patrimoni és efectiva pel que fa a llicències d’obres i d’altres circumstàncies en què 

l’edifici es trobi en perill. A la pràctica, pel que fa a la documentació de la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, cap dels elements inclosos en aquests 

plànols disposen de cap mena de protecció legal, ja que no són béns culturals d’Interès 
Local (BCIL) ni Béns de Protecció Urbanística (BPU). 

 

Catàleg de masies  

L’any 2011 es va presentar una primera versió del Catàleg de Masies (Pla Especial 
Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sol no urbanitzable. Municipi de 

Santa Maria d’Oló), que va ser aprovat definitivament el 26 de juliol de 2012 en ple de 
l’Ajuntament, després que s’hi incorporessin les prescripcions fetes per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme (CTU) de la Catalunya Central. L’autor del treball és l’arquitecte 
Sebastià Solà Bach. El document final conta de 81 fitxes de masies o cases rurals, per a 

les quals es defineix una normativa específica que marca els usos admesos, les 

condicions d’edificació, l’accés i els serveis així com els elements especials a preservar. 

 

Elements declarats Bé d’Interès Local (BCIL) 

Actualment hi ha un sol Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que és l’església parroquial 
de Sant Joan d’Oló. La seva declaració es va acordar en el ple del Consell Comarcal el 
10 de juny de 2002 i ha estat donada d’alta en el catàleg del patrimoni cultural català 
amb el número de registre 130-1. La condició de BCIL només afecta l’edifici, i no el seu 

contingut. Això vol dir que el mobiliari de l’església, entre el qual hi ha els tres retaules 

d’època barroca, no gaudeixen d’aquest protecció. 

  



55 
 

Elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Actualment al municipi hi ha tres elements que poden ser considerats BCIN (Bé 

cultural d’Interès Nacional). Es tracta de castells o torres, i ho són en virtut del decret 

de l’any 1949, que incloïa sota aquesta protecció tots els castells o fortaleses militars 
d’Espanya (BOE 05/05/1949). Aquests castells estan matriculats o donats d’alta en el 
registre de BIC (estatal) i de BCIN (figura equivalent, a Catalunya), i per tant són BCIN a 

tots els efectes, encara que les seves restes siguin escadusseres. 

Els elements en concret són el castell d’Oló (núm. de registre 1418-MH), el castell 

d’Aguiló (núm. de registre 1419-MH) i la Torre d’Oriols  (núm. de registre 1420-MH). 

En el cas del castell d’Oló les restes conservades són modestes; en el cas del castell 
d’Aguiló ni tan sols se’n coneix el seu emplaçament amb precisió, i en el cas de la Torre 

d’Oriols es tracta d’una masia que probablement es construí sobre la base d’una 
construcció en forma de torre. 

En un cas similar als castells es troben les creus de terme, ja que segons un decret de 

l’any 1963 (BOE 30/03/1963), també passen a ser considerades BCIN les creu de terme 
o de camí que tinguin més de 100 anys. Al municipi de Santa Maria d’Oló les úniques 
que considerem que podrien acollir-se a aquesta normativa genèrica són la Creu de 

terme del Cementiri de Sant Joan d’Oló (fitxa 23) i la Creu de Sant Vicenç de Vilarasau 

(fitxa 57). La primera és gòtica i datada al segle XV, la segona és de datació incerta, 

però probablement dels segles XVIII-XIX. La resta de creus són més modernes. 

 

Protecció d’espais naturals: PEIN del Moianès i la Riera de Muntanyola 

Pel que fa a la protecció d’espais naturals, ja esmentem en altres apartats la inclusió 

d’una part considerable del terme municipal en l’Espai Natural Protegit del Moianès i 
la Riera de Muntanyola, que va ser incorporat com a PEIN l’any 1992 en virtut del 
decret 328/1992. Posteriorment es va ampliar l’espai protegit mitjançant el decret 

166/2010. Així mateix, mitjançant el Pla especial se'n va fer la delimitació definitiva, 

que es va complementar amb un règim normatiu bàsic de protecció amb 

determinacions específiques per a aquest espai. 
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Serrat del Segimon amb senyalització del PEIN  
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EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS 
 

L’equipament cultural i patrimonial més rellevant és l’Espai Hemalosa, un centre 

polivalent ubicat en una de les naus que ha subsistit de la fàbrica amb aquest nom i 

que inclou una secció o radial de l’ecomuseu del Moianès. Es va obrir al públic el 2017 

com a centre d’interpretació del passat industrial amb el títol “Oló a ritme de teler”, i 
conté una col·lecció d’objectes exposats provinents de l’antiga fàbrica així com plafons 

informatius. També disposa d’un petit espai dedicat a informació més general sobre el 
poble d’Oló i el seu patrimoni, més un punt d’atenció al públic. En un espai annex s’hi 
ha habilitat un gran auditori i dues sales polivalents. Actualment en aquests espais s’hi 
concentren la majoria d’actes del poble, ja que altres espais que fins fa poc 
s’utilitzaven per fer-hi exposicions i activitats diverses han quedat fora d’ús.  

 

Centre d’interpretació de l’Espai Hemalosa 

Fins fa poc hi havia també el Centre Recreatiu, que darrerament havia funcionat com a 

sala de cinema i s’havia reconvertit en espai polivalent, però per manca de compliment 
de la normativa de seguretat ja fa anys que resta tancat. Un altre equipament és l’Aula 

Municipal de Música. Oló no compta amb una biblioteca, però sí del servei de 

Bibliobús; concretament el Bibliobús Cavall Bernat, que forma part de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Finalment, l’antic Centre Catòlic, 

que al llarg del segle XX ha estat un dels nuclis de la vida cultural i associativa olonenca, 

s’ha destinat a casal de joves amb la denominació de “el Centru”. 
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VALORACIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE SANTA MARIA D’OLÓ 
 

Santa Maria d’Oló ha conservat un patrimoni que és representatiu de les dues ànimes 

que podríem dir que són pròpies del municipi: d’una banda, el món rural tradicional; 
de l’altra, el passat industrial i l’època del modernisme i el noucentisme. Dins d’aquest 
espectre hi trobem un bon nombre d’elements que conformen un ventall divers i força 

ampli, però amb un capítol que sobresurt notablement i que es refereix al conjunt de 

retaules de l’època del barroc conservats en les dues esglésies principals del municipi. 
Es tracta d’un cas excepcional a nivell de tot Catalunya, ja que els estralls provocats per 

la Guerra Civil van fer que siguin molt escasses les obres d’aquest tipus que s’han 
conservat in situ. El cas d’Oló és digne d’esment perquè s’han conservat les obres 
d’aquesta època no només en una església, sinó en dues. La resta d’elements són en 

general més comuns en poblacions de la Catalunya interior, però amb algunes 

excepcions més que destaquen de la mitjania, com són les masies (en realitat hauríem 

de dir els grans casals senyorials) de Rocafort i Rocabruna, amb un patrimoni associat 

de gran valor. I també hem de destacar, per la seva singularitat, la geologia que 

caracteritza l’entorn de la població. Bo i ampliant aquesta valoració de conjunt, podem 

destacar els següents aspectes: 

 

Patrimoni moble: conjunt de retaules de l’època del barroc 

Santa Maria d’Oló és un punt de visita obligat per conèixer la retaulística de l’època del 
barroc a Catalunya. Els retaules d’aquesta època s’han conservat íntegrament en dues 
esglésies. La parroquial de Santa Maria d’Oló conserva dos retaules barrocs: el retaule 

major (obra de l’escultor Pau Sunyer i datat al 1663) i el de Sant Isidre (d’autor 
desconegut i datat entorn de 1699). La parroquial de Sant Joan d’Oló conserva 
pràcticament tot el moblatge originari, incloent-hi tres retaules destacats: el de la 

Mare de Déu del Roser (que conserva escenes del segle XVI pintades sobre fusta i que 

va ser reformat a la primera meitat del segle XVII amb escenes pintades sobre tela), el 

retaule major (construït entre 1656 i 1665 per Pau Sunyer) i el de Sant Isidre, més petit 

i datat a mitjans de segle XVIII, d’autor desconegut. Fins ara es considerava que les 

pintures del retaule del Roser de Sant Joan d’Oló eren d’autors desconeguts, però un 
estudi recent de l’especialista Irene Abril atribueix les pintures antigues d’aquest 
retaule al pintor vigatà Joaquim Albareda, que va estar actiu entre 1594 i 1614. Així 

mateix, Francesc Miralpeix considera que les pintures del retaule major de Sant Joan 

d’Oló són ja del segle XVIII, obra d’un pintor de l’entorn d’Antoni Viladomat. 

En general, es tracta d’obres d’un barroc de caire més aviat rural i popular, produïdes 

per tallers locals de Manresa o d’Osona. Són escultors com el manresà Pau Sunyer, tal 

vegada l’escultor Joan Francesc Morató o el pintor Joaquim Albareda, de Vic. No són 

els millors exponents d’aquests tallers, però les obres conservades a Oló són molt 

representatives d’aquest barroc popular que va proliferar en pobles i llogarets de 

Catalunya, quan durant aquests segles la majoria d’esglésies es van ampliar i es van 
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embellir amb nous retaules. En el cas de Sant Joan d’Oló, les tres obres il·lustren molt 
bé l’evolució de l’art barroc des de la tradició de regust encara gòtic i renaixentista fins 

al barroc més majestuós de l’etapa final, del segle XVIII. 

 

Retaule del Roser de Sant Joan d’Oló, corresponent a la primera etapa d’influència encara renaixentista 

 

Patrimoni moble: altres elements 

Un altre element a tenir en compte es la imatge de la Mare de Déu del Roser de 

Vilarasau, una talla que probablement correspon al segle XVII. 

Un altre cas excepcional és la col·lecció de pintures del segle XVII de Rocafort. Creiem 

que fins el moment present són pràcticament desconegudes pel món acadèmic, i 

considerem que mereixerien un estudi especialitzat. Les comentem amb més detall en 

l’apartat següent dedicat a les masies. 

 

Conjunt important d’esglésies romàniques 

Entre les esglésies que es troben al municipi destaca per la seva singularitat Sant 

Jaume de Vilanova, que és un dels pocs temples romànics de planta circular que hi ha 
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a Catalunya. Des de sempre aquestes esglésies han cridat l’atenció per la seva raresa. 
Aquesta és una de les vuit que hi ha a Catalunya, i la majoria corresponen a les 

primeres formes del romànic. En diferents indrets del municipi trobem un conjunt 

força extens ampli d’altres esglésies romàniques, però més típiques. Són les de Sant 
Joan d’Oló vell, Sant Miquel d’Oló, Sant Vicenç de Vilarasau, Santa Creu de la Plana i 

Sant Feliu de Terrassola. Excepte la primera, en ruïnes, la resta es troba en un estat 

molt acceptable.  

 

Església de la Santa Creu de la Plana, recentment restaurada 

Masies senyorials i altres edificis rurals 

La casa de Rocafort constitueix un cas a part entre el conjunt de masies. Es tracta en 

realitat d’un casal senyorial barroc que es va construir de nova planta a mitjans de 
segle XVII. L’edifici adquireix un valor excepcional perquè ha conservat pràcticament 

intactes les característiques originàries i això el converteix en un exemple gens 

freqüent d’un conjunt nobiliari en l’àmbit rural català a l’època del barroc. L’interior ha 
conservat l’ambientació de l’època i, com a fet també molt poc freqüent, un conjunt 

significatiu dels 25 quadres que hi havia hagut. Es tracta de pintures barroques que 

representen els membres de la família, en alguns casos retrats a cavall que imiten les 

maneres dels grans monarques de l’època. Tot plegat és un magnífic exemple que 

il·lustra l’estil de vida noble dels seus propietaris, emmirallat en els ambients de la 
cort. 

Un altre exemple de característiques comparables i molt proper és Rocabruna. En 

aquest cas es tracta d’un casal d’estil modernista i eclèctic que es va fer construir al 

costat d’una masia el seu propietari, Joan Gorina. Era un fabricant de llanes de 
Sabadell que va fer fortuna durant la Primera Guerra Mundial i va poder satisfer el seu 

caprici de construir-se una mansió a l’estil d’un castell. La casa compta amb elements 

d’un gran interès, com una gran cúpula central ornamentada amb vitralls de colors. 
Ambdós casals, Rocafort i Rocabruna, comparteixen una història recent ben peculiar, ja 

que han passat per mans de riques famílies burgeses, a finals de segle XX les va 

comprar el príncep hereu de l’Aràbia Saudita (germà del rei) Saad Bin Abdul Al Saul, i 
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actualment es troben en una situació peculiar, no pas la més òptima per plantejar-se 

fer-ne una difusió. 

 

Vitralls de la cúpula de Rocabruna (fotografia de Josep Canamasas) 

En un altre nivell es troben la resta de masies del terme, tot i que algunes 

constitueixen també conjunts d’un gran interès arquitectònic i tenen una important 
tradició. Destaquem Altimires, Armenteres, Moratones, Puigneró, Vilarasau, els 

Clapers, els Plans, la Riera, Vilanova, Montcabrer o la Rodoreda, aquesta última també 

amb destacats elements de caire senyorial. És interessant el fet que al nord del terme, 

al voltant de l’antiga quadra d’Aguiló, hi trobem un subgrup de masies que es 
caracteritzen per tenir el seu origen en una mena de casa forta estreta i alta, en forma 

de torre, que amb els temps sol ampliar-se pels costat. En són exemples Bojons, 

Berengueres, la Torre d’Oriols i tal vegada Torroella. Cal esmentar també alguns antics 
masos que actualment es troben en ruïnes, però que tenen un notable interès 

arquitectònic i històric, per exemple el Bosc, la Manola, el Solà de Sant Esteve o 

Torrecogussa. 

Així mateix, volem destacar encara un altre exemple d’arquitectura rural que ens han 
cridat l’atenció. La Torre de Vilanova és un interessant edifici d’estil historicista 
emplaçat enmig del bosc que va ser dissenyat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
l’any 1933.  

Un fet a remarcar és que al terme d’Oló trobem força masies (considerem masies 
pròpiament aquelles  edificacions rurals d’origen medieval o d’època moderna amb 
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una certa entitat arquitectònica), i en canvi un nombre relativament reduït de cases de 

pagès. Aquestes són de construcció més recent, a partir de finals del segle XVIII i 

sobretot al XIX, d’una entitat menor i d’una tipologia arquitectònica més modesta. 
Sorgien en terres dels masos principals, als quals solien pagar un cens. 

 

Conjunt d’edificis modernistes i noucentistes 

Els primers decennis del segle XX, sobretot a partir de l’impuls industrial de la dècada 
de 1920, van deixar diversos edificis d’interès, sobretot d’influència noucentista però 
també modernista i que es troben repartits en diferents punts del poble. Els més 

destacats són la casa del director i l’edifici nord de l’antiga fàbrica Borràs (actualment 
Sauleda), obra de l’arquitecte modernista Ignasi Mas i Morell, el qual va treballar 

sobretot a Sant Pol de Mar. Entre els edificis noucentistes cal destacar en primer lloc 

cal Xarina, i després ca la Maria, el Centre Recreatiu, cal Met i alguna de les cases del 

barri de Sant Tomàs, com ara ca l’Estrella. Ignorem qui els va projectar, però alguns tal 

vegada es podrien atribuir al mestre de cases Ramon Camprubí Casadejús, que era un 

professional reconegut del poble i que va estar actiu en aquesta època. Fora del nucli 

urbà ja hem esmentat abans el conjunt eclèctic i modernista de la masia de Rocabruna. 

 

Casa del director de l’antiga fàbrica Borràs, d’estil modernista 
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Cal Xarina, d’estil noucentista 

 

Patrimoni industrial 

El llegat industrial es concentra en els dos grans conjunts fabrils que hi havia a Oló. 

L’antiga fàbrica Borràs (actualment Sauleda) és l’exemple més interessant perquè ha 
conservat totes les instal·lacions originàries (tal com hem dit, d’estil modernista), bé 

que amb els afegits corresponents en les dècades més recents, ja que la fàbrica encara 

es troba en actiu. La fàbrica López (posteriorment coneguda com Hemalosa) es va 

desmantellar parcialment després del seu tancament. De les naus antigues se’n 
conserva una, que acull el centre d’interpretació sobre el passat industrial de la 

població. Aquest espai i el seu entorn conserven nombroses traces que evidencien les 

intencions dels amos de la fàbrica de convertir Oló en la seva colònia industrial 

particular: antics xalets, el Centre Recreatiu, blocs de pisos per a treballadors, fins i tot 

l’església nova, finançada pels mateixos fabricants. 

 

Telers de l’antiga fàbrica López, Espai Hemalosa 
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Patrimoni rural de caire menor 

El primer grup que volem destacar no és tan menor. Ens referim als molins hidràulics. 

Se’n conserven un total de 13, que és una xifra molt alta. Entre ells destaca en primer 

lloc el Molí d’Altimires, que té la particularitat de ser al mateix temps una torre de 
guaita baix-medieval, però també el Molí del Coix (no tant per l’edifici com per 
l’interessant aqüeducte que té associat), el Molí del Solà (que conserva un 

impressionant pou de captació, probablement medieval), el Molí del Ciuró i el conjunt 

de molins del Pla. Un cas atípic i d’un gran interès és el Molí dels Moros (fitxa 268). És 

una obra de gran qualitat feta amb carreus i adossada a un cingle rocallós i que per 

motius desconeguts va quedar inacabada. Però les restes han quedat molt ben 

integrades en un paratge fluvial de notable bellesa. Un altre conjunt d’elements 
interessant són els forns d’obra i els forns de calç, entre els quals destaca el forn de la 

Riera.  

 

Aqüeducte del Molí del Coix (fotografia de Josep Canamasas) 

Així mateix, són interessants les nombroses obres fetes amb pedra seca que trobem 

escampades per tot el terme, incloent-hi les tradicionals barraques (n’hem inventariat 
un total de 49). En aquest grup cal fer esment d’algunes barraques de gran qualitat o 
que adopten formes especials, com la barraca de Rendenes (fitxa 37), la de la Font de 

les Hortes (fitxa 20), la del Tomàs (fitxa 376) o la del Painó (fitxa 42). També és 

remarcable que algunes d’elles van ser fetes per constructors de barraques ceretans, 
els quals tenien una tècnica especial i de més qualitat, ja que solien ser fetes amb blocs 

de pedra més grans i disposats d’una manera particular. Però els exemplars de més 

interès són dues barraques construïdes a principis del segle XVIII, d’una tipologia 
arcaica que es pot considerar un prototip de les moltes que es farien més endavant. 
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Ens referim a les barraques de l’olivar del Perdols i de l’olivar de l’Auberg (fitxes 377 i 
378). 

 

Patrimoni arqueològic 

Aquest capítol restava pràcticament buit al terme d’Oló. Tan sols es coneixia 
l’existència d’un petit megàlit. El treball de camp ens ha permès identificar diversos 
jaciments. En destaquem dos. El Serrat de Mascarell és un possible poblat tal vegada 

d’època protohistòrica. Les dades que n’hem pogut recopilar són encara molt 
provisionals, però apuntarien a la possibilitat que fos un assentament amb 

característiques defensives que podria ser d’un gran interès, especialment pel fet que 
s’ha conservat en bones condicions i amb una estratigrafia potencialment fèrtil i 
perquè té unes dimensions considerables. 

Bovetes és una impressionant construcció fortificada o de caire militar, actualment en 

ruïnes, de la qual no en sabem pràcticament res. En la fitxa corresponent plantegem la 

hipòtesi que podria tractar-se d’un fortí d’època baix-medieval tal vegada construït pel 

monestir de l’Estany en el transcurs de llarg i violent conflicte que va tenir amb el 
poble d’Oló. 

 

Nucli antic (Dalt del Poble) 

Conegut popularment com Dalt del Poble, el nucli antic és un exemple interessant 

perquè combina una antiga sagrera (transformada en vila murallada) amb un 

emplaçament encastellat molt propi de l’edat mitjana. El conjunt ha evolucionat al 
llarg dels segles però ha conservat elements de notable interès. Entre d’altres, una 
església barroca, restes del castell i de la muralla. D’especial interès és el recinte 
murallat, probablement bastit al segle XIV i que es conserva força íntegrament, tot i 

que degut a la seva posició a la part exterior del turó no sigui gaire visible. 
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Testimonis d’oficis i tradicions artesanals 

Cal fer esment també d’alguns elements que s’han conservat puntualment en diferents 

cases dels oficis tradicionals que s’hi exercien. A cal Bola es manté una ferreria tal com 
va quedar quan va tancar a la dècada de 1970, a cal Tutó es conserva un forn de pa 

tradicional i el Molí d’en Pons es conserven algunes eines de l’antic molí fariner. 

 

Ferreria de cal Bola 

Patrimoni natural: el Brai d’Oló, un conjunt geològic peculiar 

El municipi d’Oló és conegut per una geologia peculiar que des de fa temps ha cridat 
l’atenció dels experts i que és un dels punts d’interès de l’anomenat Geoparc de la 

Catalunya Central. L’existència d’un plec anticlinat ha propiciat l’anomenat Brai d’Oló: 
una formació geològica en una vall on queden al descobert els diferents estrats. 

Aquest brai es troba a la riera d’Oló al seu pas sota el poble, i ha configurat un relleu 

amb elements peculiars com el cingle del Macari, el Serrat del Segimon o el cingle de 

Serra Borina. Tot plegat caracteritza l’entorn del nucli d’Oló com una zona d’especial 
interès geològic. 

Però també més al nord trobem una zona d’una gran bellesa natural i paisatgística al 

llarg de la riera Gavarresa, que ha erosionat els serrats per on passa tot conformant 

unes cingleres espectaculars on queden a la vista uns estrats fets de materials tous i 

d’un roig força intens, com ara el cingle del Llop o el cingle Grona. 

Finalment, cal fer esment també de l’existència de l’Espai Natural Protegit del Moianès 
i la Riera de Muntanyola (PEIN) que ocupa bona part de la superfície del municipi. 
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Cingle de Serra Borina, que s’aixeca sobre la riera d’Oló 

 

Patrimoni immaterial 

En aquest àmbit Oló té una tradició important i força arrelada pel que fa a la música 

tradicional, les caramelles i el ball de bastons. Els bastoners ja existien a al segle XIX i 

des de 1901 han mantingut una trajectòria continuada i pràcticament sense 

interrupcions. La colla local ha estat pionera en l’organització de les trobades nacionals 
de bastoners que es van iniciar el 1976. En l’actualitat tenen una bona vitalitat i es 

manté la tradició de l’acompanyament musical només amb el flabiol com a instrument 
característic. 
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Les caramelles comparteixen uns orígens i una història molt semblant. A les primeres 

dècades del segle XX es va popularitzar una cançó coneguda com el Vals de cal 

Borrasca, que es cantava especialment en l’àmbit de les caramelles i que encara avui 
és present en la memòria popular. L’any 2001 va ser editada pel Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. La seva autoria s’ha atribuït a Josep 
Camprubí Vilar (l’avi Borrasca), tot i que en aquest punt hi ha discrepància d’opinions. 
Era un músic autodidacta que va exercir una notable influència en els ambients 

musicals d’aquells anys i a qui també se li atribueix també una nadala titulada  “La 
mula i el bou”. 
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ANÀLISI QUANTITATIU DELS ELEMENTS INVENTARIATS 
 

Àmbit i tipologia dels elements 

S’han inventariat un total de 401 elements, una xifra que considerem alta, ateses les 

dimensions força grans del terme municipal. Pel que fa a àmbits i tipologies dels 

elements inventariats, el predomini, com és normal, és dels béns immobles i 

especialment dels edificis. D’un total de 242 edificacions (entre edificis i conjunts 

arquitectònics) la gran majoria pertanyen a masies i cases de pagès disperses, però 

també hi ha un nombre important d’edificis urbans. Així mateix, les barraques (49) 

s’inclouen en la categoria d’edificis. També és remarcable el nombre d’elements 
arquitectònics (44). Les xifres són les següents: 

Patrimoni immoble (total: 307) 

Edificis: 215 

Conjunts arquitectònics: 27 

Elements arquitectònics: 44 

Jaciments: 10 

Obra civil: 11 

 

Patrimoni moble (total: 27) 

Elements urbans: 7 

Objectes: 14 

Col·leccions: 6 

 

Patrimoni documental (total: 5) 

Fons d’imatges: 0 

Fons documentals: 5 

Fons bibliogràfics: 0 

 

Patrimoni immaterial (total: 35) 

Manifestacions festives: 8 

Tècniques artesanals: 0 

Tradició oral: 3 

Música i dansa: 23 

Costumari: 1 

 

Patrimoni natural (total: 37) 

Zones d’interès: 36 

Espècimens botànics: 1 
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Cronologia 

Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini dels 
elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 230 elements; seguits de 

l’època moderna (118 elements) i l’època medieval (23 elements). Les èpoques 

anteriors tenen una presència testimonial, degut al baix nombre de jaciments 

arqueològics coneguts: època antiga (1 element), prehistòria (3 elements). També hem 

fet constar els elements que no corresponen a cap època, bàsicament elements 

naturals (26 elements). Cal dir que, en una gran majoria d’elements, l’atribució a una 
època concreta és força relativa; així, per exemple, moltes masies tenen un origen 

medieval i persisteixen en època moderna i contemporània. Hem optat per incloure-les 

en l’època que ens semblava mes representativa, normalment moderna o 

contemporània. 
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Titularitat 

La titularitat és majoritàriament privada (328 elements), mentre que els elements 

públics tenen una presència menor (73 elements). La major part d’aquests elements 

públics es refereixen al patrimoni immaterial: manifestacions festives, tradicions orals, 

etc. 

 

  

 

 

Estat de conservació 

L’estat de conservació del patrimoni de Santa Maria d’Oló és en general bo. El nombre 
d’elements qualificats en bon estat és de 235; en estat de conservació regular, 108; i 

58 que consten en estat de conservació dolent. 
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3. Llistats d’elements no fitxats 
 

 

ELEMENTS NO FITXATS 
 

- Elements destruïts o desapareguts 

 

Forn d’obra o teuleria de Sant Miquel 

Antic forn d’obra o teuleria avui desaparegut, que estava situat on actualment hi ha 
dues basses, uns 200 m al sud del mas i l’església de Sant Miquel. Les coordenades 
UTM són les següents ETRS89 422869;463594. En aquest indret hi havia dues basses 

que recollien les aigües de les pluges canalitzades. Segons informació oral, on ara hi ha 

la bassa de llevant hi havia les restes d’un forn d’obra. Probablement l’aigua de les 
basses s’utilitzava per pastar les teules. L’actual propietari, Oriol Garriga, va ampliar la 
bassa de llevant. Llavors ja només quedava una paret de pedra, que tal vegada tenia 

alguna relació amb el forn. Cal dir que uns 90 m a l’est hi ha la font i mina de Sant 
Miquel. 

Informació oral facilitada per Oriol Garriga, de Sant Miquel. 

 

Església de Sant Martí de Puig-Ermengol 

Antiga església romànica emplaçada a l’altiplà del Serrat de Sant Martí, per on hi 
passava el camí ral que comunicava Avinyó i Vic. Actualment de l’església no en queda 

cap rastre, només són visibles les ruïnes del mas Sant Martí (fitxa 152): una construcció 

probablement posterior (tal vegada del segle XVIII), que estava al seu costat i que 

segons la tradició era un hostal. Fins el 1973 encara quedaven dempeus algunes restes 

de l’església, i juntament amb les fotografies es pot dir que era una construcció d’una 
sola nau força allargada amb absis semi-circular decorat amb arcuacions cegues i amb 

una finestra que tenia dues columnes coronades amb capitells. Aquesta finestra ha 

estat reaprofitada en una casa particular. La volta era apuntada. La ubicació de 

l’església era una vintena de metres al sud-oest del mas Sant Martí, enmig del que ara 

és un camp. Les coordenades UTM són les següents: ETRS89 424684;4639413. 

Observacions:  

Altres noms, Sant Martí de Llosacorba 

Fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (IPA): 17179 

Informació facilitada per Josep Canamasas Güell i Josep Llobet Manubens 
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Història: 

El lloc de Puig-Ermengol, anomenat també Llossa-corba, és documentat des de 1082, i 

l‘església apareix esmentada el 1197. En un principi fou sufragània de la parroquial de 
Sant Feliu de Terrassola, però el 1686 ja solament era una simple capella. Sembla que 

pels volts de 1835, amb motiu de la desamortització de Mendizábal, Sant Martí de 

Puig-Ermengol va passar a mans del mas Rocafort. No sabem quan va quedar sense 

culte, però des de mitjans de segle XX s’ha anat espoliant en diferents fases. L’antic 
rector de Sant Feliu de Terrassola, mossèn Josep BELLPUIG (1982: 18), en unes 

memòries de les seves vivències a la parròquia en dóna alguns detalls. Entorn de 1945 

van començar a desmuntar-la els propietaris del mas Rocafort per fer diferents 

muntatges a la seva casa i jardí. El 1973 encara es conservava l’absis, però l’any 
següent va començar la restauració de l’església propera de Sant Feliu de Terrassola 
per part del servei de catalogació i conservació de monuments de la Diputació de 

Barcelona. En aquesta restauració es van aprofitar pedres de Sant Martí de Puig-

Ermengol per reconstruir l’absis de Terrassola, de manera que a partir d’aleshores no 
n’ha quedat cap rastre.  

Bibliografia: 

BELLPUIG, Josep (1982-2007). Escrits sobre Sant Feliuet de Terrassola (treball inèdit), p. 

18. 

BENET, Albert; JUNYENT, Francesc; MAZCUÑAN, Alexandre (1984). “Sant Martí de 
Puig-Ermengol”, Catalunya Romànica, vol. XI “El Bages”, Barcelona, Fundació 
Enciclopèdia Catalana, p. 395-396. 

FERRER, Llorenç; PLADEVALL, Antoni i altres (1991). “Oló als temps medievals”, “Època 
moderna i contemporània”, Oló, un poble, una història. Associació Castell d’Oló, Santa 
Maria d’Oló, p. 197.  

FREIXA, lluís (1978). Esglésies parroquials i capelles del municipi d’Oló. (amb 
aportacions de Mn. Antoni Pladevall, Josep Galobart i Jaume Sala). 

JUNYENT, Eduard (1949). “Itinerario histórico de las parroquias del Obispado”, Hoja 
Parroquial, núm. 15, Vic 10 d’abril de 1949. 

GÜELL SABATA, Àngela (1988). “Santa Maria d’Oló”, Història del Bages, Manresa, Parcir 
Edicions Selectes, p. 472. 

OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio (2014). "Iglesia de Sant Martí de Puig-ermengol",  

Enciclopedia del Románico en Barcelona (vol. II). Fundación Santa María La Real; 

Centro de Estudios del Románico, Palencia, p. 1080-1082. 

 

Torremagra 

Antiga casa de pagès avui desapareguda que estava emplaçada uns 150 m a l’est de la 
masia del Canadell. Al seu lloc n’hi ha una de nova, amb el mateix nom, que ha estat 
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construïda de nova planta. La casa antiga era uns metres més al nord i fou 

completament arrasada. No en coneixem notícies documentals antigues. Tan sols que 

ja apareix en un mapa del 1920 fet per l’Instituto Geográfico Estadístico. Les 
coordenades UTM aproximadament són: ETRS89 422698;4637923. 

 

Barraca del Pagès SO2'11 

Barraca de pedra seca que fou destruïda l’any 2011 amb motiu de les obres de 
desdoblament de l’Eix Transversal (carretera C-25). Era una barraca de planta circular, 

amb porta rectangular de llinda de fusta. La coberta era de falsa cúpula de pedra, 

parcialment conservada. Amb motiu de les esmentades obres s’hi va realitzar una 
intervenció arqueològica preventiva, dirigida per Daniel Moly Fernández, que va 

permetre la identificació d’un seguit de fases d’ocupació de la barraca, que anirien des 
del segle XIX fins al seu abandonament, ben entrat el segle XX. 

La barraca es trobava emplaçada en una zona boscosa entre conreus, al lloc denominat 

Bassa de La Garriga, al costat nord de la Carena de Segalers. 

Número de registre de la Carta Arqueològica: 22044 

Bibliografia: 

MOLY FERNÁNDEZ, Daniel; CHORÉN TOSAR, Jordi (2011). Intervenció arqueològica 

preventiva dins les tasques de control arqueològic de les obres de desdoblament de 

l'Eix Transversal. Carretera C-25. Tram Sta Maria d'Oló Bartomeu del Grau. Treball 

inèdit consultable a l’Arxiu del Servei d'Arqueologia de la Generalitat (núm. Mem. 

10086). 

 

- Altres elements 

 

Mina de Sant Feliu de Terrassola 

Possible mina o túnel d’escapada que començaria sota el campanar de l’església de 
Sant Feliu de Terrassola i conduiria cap a la riera d’Oló. A la part baixa del campanar hi 
ha un soterrani que tal vegada havia fet funcions de presó i que, anys enrere, els 

masovers utilitzaven com a fresquera. Aquest soterrani va ser tapiat en algun moment 

posterior a 1950. El túnel es trobaria uns 10 m per sota, però actualment no n’hi ha 
evidències palpables sinó un seguit d’indicis indirectes i informacions orals. Segons 

aquestes fonts orals, la sortida del túnel era al nord, prop de la riera i encara era visible 

els anys de la guerra civil de 1936, quan hi havia hagut gent amagada. Posteriorment 

s’hauria tapiat. 

En primer lloc cal dir que Sant Feliu de Terrassola es troba en un turó rocallós i 

escarpat que té diverses esquerdes naturals. És un indret dominant i amb 
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característiques defensives. En especial el campanar (datat al segle XII o inicis del XIII), 

ja que és una construcció alta i sòlida que compta amb nombroses espitlleres. 

Interiorment no tenia cap escala fixa, sinó que s’hi devia accedir mitjançant escales 
mòbils. Mossèn Josep Bellpuig, qui fou rector de Sant Feliu de Terrassola entre 1943 i 

la dècada de 1970, en un treball inèdit en què evoca les seves vivències al front de la 

parròquia (1982: 1, 12), aporta informacions que, segons ell, avalen l’existència de la 
mina. Quan va arribar a la parròquia era una tradició que va sentir de molta gent del 

lloc, però en l’arxiu parroquial va trobar anotacions concretes de l’any 1880 que s’hi 
referien, i aleshores ja es feia constar que era una tradició antiga.  

L’any 1950 mossèn Bellpuig va portar a terme obres d’arranjament del campanar. El 
soterrani abans esmentat diu que no el va voler pavimentar per respecte a aquestes 

velles tradicions. Tanmateix, això es devia fer posteriorment, perquè ara el soterrani és 

tapiat i no s’hi pot accedir. Segons la tradició, hi havia altres pisos o estrats a un nivell 

inferior: “el que sembla que hi ha, més en sota, és: uns deu metres de rocs i lloses, i 
després un buit de deu metres d’alt, del qual surten dues vies cap a la mina de sota la 
feixa de tramuntana, que va cap a vora la riera (BELLPUIG, 1982: 12)”. Aquesta 
descripció és fruit de la interpretació que en va fer el saurí Jaume Bogatell, de Sant 

Vicenç de Castellet. El 1976 feia unes prospeccions a la zona per buscar aigua i va fer 

també un petit estudi de la mina. Amb els seus mitjans, hauria detectat el buit de la 

mina sota el campanar i la confluència dels dos túnels sota una feixa situada a 

tramuntana del campanar. D’aquí la mina es dirigiria cap a un indret força allunyat on, 
uns anys abans, amb un pastor de la casa de Rocafort, el mossèn havia constatat que 

es podia sentir com ressonava la cisterna de la rectoria. Finalment, la mina 

desembocaria prop de la riera. 

Mossèn Bellpuig dóna altres testimonis que avalen l’existència de la mina. Una tal 

Maria, nascuda el 1930 a la masia de l’Alou, explica que un dia el seu germà, que feia 
d’escolà, va arribar a casa dient que amb mossèn Silvestre Prat havia baixat a la mina 
de Sant Feliuet: “Des del campanar hem anat tirant avall, avall fins que hem sentit una 

gran fressa que hem pensat que devia ser l’aigua de la riera. I ens n’hem entornat 
(BELLPUIG, 1982: 43)”. Els fets es refereixen a abans de la Guerra Civil. 

Cal dir que hi ha una altra tradició semblant que diu que al gran casal veí de Rocafort hi 

havia també una mina que conduïa prop de la riera. Un altre cas similar podria ser a la 

rectoria de Santa Maria d’Oló, on hi ha una possible mina d’escapament però de 
només uns tres metres, que tal vegada va quedar inacabada. 

Informació oral facilitada per Lurdes Garriga Comas 

Bibliografia: 

BELLPUIG, Josep (1982-2007). Escrits sobre Sant Feliuet de Terrassola (treball inèdit), p. 

1, 2, 12, 43. 

 

Mas Terrassola 
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Antic mas medieval que estava emplaçat prop de Sant Feliu de Terrassola i que va 

acabar definint el topònim de l’indret on hi ha l’església. Segons mossèn Josep 

BELLPUIG (1982: 3), una possible ubicació seria en una muntanya propera a l’església, 
baixa i allargassada, que s’estén darrera la Casilla i entre Sant Feliuet i la masia del Pla. 
Allà s’hi troben unes ruïnes enmig d’una zona arbrada que podrien correspondre a 
aquest mas. 

Història 

El mas “Terraciola” apareix en diversos documents de l’arxiu parroquial de Sant Feliu. 
L’any 1204 en un document que és una còpia d’un altre de 1093, desaparegut; i en un 

pergamí de 1249. El mot llatí Terraciola és un diminutiu que significa terrassa petita o 

terrasseta, i que devia definir l’indret on s’ubicava el mas.  

El lloc apareix documentat primerament com a Centas (any 927) i posteriorment el 

topònim va quedar fixat com a Terrassola (“Terracila”, 1154). L’església és 
documentada a partir de 927 com a Sant Feliu in Centas. 

BELLPUIG, Josep (1982-2007). Escrits sobre Sant Feliuet de Terrassola (treball inèdit), p. 

3. 

 

Sardana L’Àngela d’Oló 

Sardana dedicada a M. Àngels Camprubí, una olonenca que treballava en una 

residència d’Esplugues de Llobregat. Allà hi havia internat Ramon Orti, avi del primer 
tenora de la Cobla Jovenívola de Sabadell, el qual era bon amic del mestre Joan Lázaro, 

conegut autor de sardanes. Ramon Orti la va demanar a Joan Lázaro la dedicatòria 

d’aquesta sardana, que porta doncs el nom de l’Àngela. Va ser estrenada el mes d’abril 
de 1995, en l’aplec de Premià de Mar. 

Bibliografia:  

GARCÍA BRAVO, Josep (1995). “Miscel·lània”, Ologràfic, núm. 1 (agost de 1995), Santa 

Maria d’Oló, p. 17. 
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