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CODI

TIPOLOGIA

PLÀNOL NOM

Q001
Q001.01
Q001.02
Q001.03
Q001.04
Q001.05
Q001.06
Q002
Q002.01
Q002.02
Q003
Q003.01
Q003.02
Q003.03
Q004
Q005
Q006
Q006.01
Q006.02
Q006.03
Q006.04
Q006.05
Q006.06
Q006.07
Q007
Q007.01
Q009
Q010
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
Q016
Q016.01
Q017

Obra pública
Obra pública
Obra pública
Obra pública
Obra pública
Obra pública
Obra pública
Lloc d'enterrament / Edifici religiós
Lloc d'enterrament
Edifici religiós
Lloc d'habitació
Lloc d'habitació
Lloc d'habitació
Lloc d'enterrament
Obra pública
Lloc d'habitació
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Edifici religiós
Lloc d'enterrament
Lloc d'enterrament
Edifici religiós
Assentament militar
Assentament militar
Edifici religiós
Edifici religiós
Edifici religiós
Lloc d'habitació
Obra pública
Obra pública / Assentament militar
Viaris

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
6
6
6
2
6
6
6
10
10
5

ADREÇA PRINCIPAL

LA MURALLA DE MANRESA
MURALLA SANT DOMÈNEC /PLAÇA ST. DOMÈNEC
PLAÇA DE LA IMMACULADA /VIA ST. IGNAS
TORRE SOBRERROCA / C. JOC DE LA PILOTA
C. ARBONÉS, 29-43
PLAÇA DE SANT IGNASI
TORRES DEL PORTAL D'URGELL
PUIGCARDENER
ASSENTAMENT SUD DEL PUIGCARDENER
SANTA MARIA DE LA SEU
NUCLI ANTIC
PLAÇA MAJOR
C. SOBRERROCA, 31
SANT MIQUEL
CAPELLA DE SANT MARC/PONT VELL
ESCODINES
ZONA DE VILADORDIS
LES HORTES DE VILADORDIS
LES MARCETES II
PLA DEL RIU DE LES MARCETES
CEMENTIRI DE VILADORDIS
NECRÒPOLIS DE SANTA MARIA DE VILADORDIS
LES MARCETES I
SANTA MARIA DE VILADORDIS
TORRE I RESIDÈNCIA ELS COMTALS
ELS COMTALS
LA COVA DE SANT IGNASI / CASAL DE LES ESCODINES
CASTELL DE PUIGTERRÀ
TORRE SANTA CATERINA
CAPELLA ST.CRIST SALVADOR
ESGLÉSIA DE ST PAU - JESUÏTES
CONVENT DE SANTA CLARA
LA CULLA
PONT DE VILOMARA
FORATS DEL PONT DE VILOMARA
ANTIC CAMÍ DE CAL CUQUES

Ressegueix els límits del barri antic
A la plaça Sant Domènec
Via de St. Ignasi, des del Passeig del Riu
Creuament entre C. Joc de la Pilota i C.Sobrerroca
C. Arbonés, 29-34
Confluència C/ Sta Llúcia, Escodines i Viladordis
Muralla de Sant Francesc
A la part meridional de la ciutat
A la part meridional de la ciutat
A la part meridional de la ciutat
Barri Antic
Plaça Major
C. Sobrerroca, 31
Darrere l'absis de l'antiga església de St Miquel
Carrer Sant Marc, 2
C. Escodines/C. Aiguader
camí de Viladordis
Al costat de la casa dels Sorolls
Prop de la casa dels Sorolls
Terrassa del marge dret del riu Llobregat
A costat camí que porta a esgl.Sta. Ma. Viladordis
Davant el pati d'esgl. de Sta. Maria de Viladordis
Bosc proper al mas de Les Marcetes
església de Santa Maria de Viladordis
Crta. Manresa ‐ Abrera, s.n.
Entre la casa d'Els Comtals i la carretera 1411
camí de La Cova
Puigterrà
Camí de Santa Caterina
Cr. Moià, s.n. (El Guix)
Sant Pau
camí nou de Santa Clara
Crta. del Pont de Vilomara, s.n.
Cr. Rabal de Manresa Pont de Vilomara, s.n.
A 20 m. del Pont Vell de Vilomara
C-37, tram Igualada - Manresa
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CATEGORIA
PROTECCIÓ
EPA
EPA
EPA
EPA
EPA
EPA
EPA
ZEA
EPA
EPA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
ZEA

NIVELL
PROTECCIÓ
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
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LA MURALLA DE MANRESA

Q001

LA MURALLA DE MANRESA

amb alguns portals i respectives torres (Portal de Sobrerroca, Portal del Carme, Portal de
Santa Llúcia, Portal de Valldaura), i altres trams desconeguts, encara que se'n intueix
mínimament el seu traçat.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Ressegueix els límits del barri antic

Coordenades UTM x = 402638
y = 4619732

DADES CADASTRAL
Polígon 25980

Q001

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Titularitat

Relacionades amb la muralla hi ha les fitxes Q001.01 , Q001.02, Q001.03, Q001.04,
Q001.05 i Q001.06.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Referència cadastral 2598014DG0129G0001RL

, Parcel·la 14

Elements

Element/Conjunt

Pública

Bo / Regular (en procés de restauració per trams)
S'han conservat diversos trams de la muralla i s'estan duent a terme diversos estudis
realitzats per Raquel Valdenebro.

Entorn de protecció Bo
Les muralles es troben diferenciant el nucli antic de l'eixample. En alguns casos la
conservació d'alguns trams o elements adjacents ha sigut valorada pel Servei
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
Vàries

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.
(Veure fitxa M001 del catàleg de béns arquitectònics)

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla com són: C. Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C.
de la Codinella i C. Galceran Andreu; cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada
C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari; Muralla del Carme; Via de Sant Ignasi; parc de La
Seu; Travessia Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La importància històrica i urbana de la muralla, juntament amb la categoria de BCIN fan
imprescindible la seva incorporació dins del present catàleg.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona expectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat
Data

Element/Conjunt

Nº catàleg
Nivell prot.
Altres prot.

Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Patrimoni arqueològic

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una Zona d'Espectativa
Arqueològica (ZEA) com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març,
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de la Generalitat de
Catalunya i ha d'anar acompanyada d'un estudi documental previ i un seguiment per part
d'un tècnic arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Documental
Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Obra pública

Context

Recinte originari del s.XII, ampliat i consolidat el segle XIV, amb posteriors reformes fins al
segle XIX. Trobem diversos trams ben definits (la Muralla del Carme, el mur del Carrer
Arbonés, del Puig Cardener, la Muralla de Sant Domènec i la de Sant Francesc), juntament

Data impressió: 14/04/2011
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LA MURALLA DE MANRESA

Q001

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Al llarg de la història, la ciutat de Manresa ha comptat amb un total de tres circuits de
muralles, cadascun dels quals es correspon a un moment de creixement urbà. Un primer
recinte murat, del segle X, del qual no queden restes visibles, envoltava el turó del Puig
Cardener, adaptant-se a la seva orografia irregular. Aquest recinte estava habitat al seu
interior i comptava amb una torre, anomenada vescomtal, que feia les funcions de castell.
Un recinte murat fóu aixecat a l'entorn del segle XII encabia a dintre els turons del Puig
Cardener i el Puig Mercadal, així com també l'església de Sant Miquel i el populós barri
que havia crescut al voltant del mercat.
El tercer circuit murat fóu aixecat entre el 1362 i el 1380, i tot i que aprofitava part dels vells
murs del segle XII, suposava una ampliació dels límits de la ciutat en incloure els nous
carrers d'Urgell, d'Arbonès, de Vilanova, de les Barreres i el convent de Sant Domènec.
Entre els segles XVII i XIX es produïren importants reformes que afectaren sobretot els
sectors del Puig Cardener, Puig Mercadal i carrer Arbonés.

Bibliografia

- Ajuntament de Manresa (2010). Les Muralles de Manresa. Itinerari per la hitòria de la
ciutat. Opuscle informatiu.
- SÁNCHEZ, E.; VALDENEBRO, R; TORRAS, M (1992), Programa d'Arqueologia Urbana,
Ajuntament de Manresa.
ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a l'Edat Mitjana / Manresa /
2001
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa / La crisi de l'Edat Mitjana a la Catalunya
Central / 1994
VALDENEBRO, R. / L'evolució urbana de Manresa i les seves muralles / Manresa
medieval. Història, art i cultura a l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
VALDENEBRO, R. / Estudi per a la museïtzació de les Muralles de Manresa, estudi
promogut per l’Ajuntament de Manresa. Manresa / 2007

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)

Data de redacció:
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MURALLA SANT DOMÈNEC /PLAÇA ST. DOMÈNEC

Q001.01

MURALLA SANT DOMÈNEC /PLAÇA ST. DOMÈNEC
1362 i 1380 es van realitzar importants obres de fortificació a la ciutat
de Manresa.
La part més destacable d'aquests treballs va consistir en l'ampliació
del recinte murat amb la construcció d'un nou pany de muralla que
encerclava tota una sèrie de noves construccions aparegudes
extramurs de l'antic nucli urbà de Manresa. Una d'aquestes
edificacions era el convent de predicadors de l'orde de Sant Domènec,
construït en l'àrea de l'actual plaça del mateix nom.
Amb motiu de les obres de remodelació de la plaça de Sant Domènec,
es realitzaren intervencions arqueològiques a la plaça els anys 1996 i
1997. La primera intervenció arqueològica tenia com a objectiu l'estudi
de l'antiga església de Sant Domènec, enderrocada el 1936, i va
permetre redescobrir i estudiar la seva planta.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Coordenades UTM x = 402306
y = 4620147

DADES CADASTRAL
Polígon

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
A la plaça Sant Domènec

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Referència cadastral

, Parcel·la

Titularitat

Q001.01

Pública
Elements

Durant la intervenció a la plaça realitzada el 1997, es va documentar el
traçat de la muralla del segle XIV, la torre lateral-oest del portal dels
predicadors i altres estructures adossades o associades. L'excavació
va arribar fins el nivell de fonamentació, documentant-se l'estratigrafia i
recollint-se el material. Com a estructures defensives localitzades
destaquen la muralla i el portal, un folre exterior d'època carlina i un
fossat. Tanmateix, es localitzaren el portal dels Framenors o de Sant
Domènec.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Entorn de protecció Bo
Les restes es troben situades sóta la plaça de Sant Domènec i, per tant, en un espai lliure
de transformacions urbanes.

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Situació de risc

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

CATALOGACIÓ

Pla General de Manresa
SISTEMES
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Altres prot.

Nº inventari

11717

Element/Conjunt

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.
Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia
Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Patrimoni arqueològic

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus d'intervenció

Tipologia

Obra pública

Exterior

Cronologia

1300 / 1789 Medieval Baixa Edat Mitjana / Modern

Context

Mitjançant la documentació escrita, ja es tenia coneixement que entre

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Bo. Excavat
Els diversos trams de muralla i restes d'antigues estructures han estat tapades i cobertes
amb geotèxtil per tal de protegir-los.

Pàgina 5 de 152

Els seguiments arqueològics són prescriptius
Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya
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MURALLA SANT DOMÈNEC /PLAÇA ST. DOMÈNEC

Q001.01

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.01.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Segons les actes del Consell de la ciutat, la nova muralla de Manresa, construïda a la
segona meitat del s. XIV, arrencava del Puig Mercadal i continuava en un primer tram fins
trobar la capçalera de l'església del convent de Sant Domènec. /
El Convent de Sant Domènec es devia integrar en la muralla com a torre de defensa.
Diversos conflictes bèl·lics (guerres de Successió, Guerra de la Independència, guerres
carlines), provocaren obres de reforç de la muralla.

Bibliografia

ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a l'Edat Mitjana / Manresa /
2001
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa / La crisi de l'Edat Mitjana a la Catalunya
Central / 1994
VILA, J.M / Recerca arqueològica a la Muralla de St. Domènec / Dovella / Manresa / 1997 /
57
VILA, J.M. / Plaça de Sant Domènec (Manresa, Bages) / Jornades d'Arqueologia 2001.
Intervencions arqueològiques i paleontològiques
a les comarques de Barcelona (1996-2001) / La Garriga / 2001

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)
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1/7/2010
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PLAÇA DE LA IMMACULADA /VIA ST. IGNASI

Q001.02

PLAÇA DE LA IMMACULADA /VIA ST. IGNASI
ascendent, quedant per sota el carrer de la Codinella i la plaça de la
Immaculada. En aquest solar, d'uns 180 m2 de planta lleugerament
triangular, es va realitzar una intervenció arqueològica d'urgència amb
motiu de la construcció d'un bloc de 8 habitatges.
La intervenció arqueològica va permetre documentar, després de la
retirada de la runa, dos grans blocs de pedra situats de manera
paral·lela, que presentaven unes motllures. S'ha plantejat la possibilitat
que es tractés de les bases de sustentació d'unes arcades, bastides en
època indeterminada. La roca visible presentava signes evidents
d'haver sofert voladures amb explosius, possiblement en el segle XIX
o en el segle XVIII, per ampliar l'espai existent i construir-hi els baixos
de les vivendes que van ser enderrocades cap als anys 70. L'extracció
de la potent capa de runa superficial mostra l'enderroc d'aquests
edificis. El carrer anomenat actualment Via de Sant Ignasi és una de
les actuals vies d'entrada a la ciutat de Manresa pel costat sud, i és el
resultat del cobriment i sanejament entre els anys 1934 i 1956 de
l'antic torrent de Sant Ignasi, que discorria als peus de la muralla i de
la roca, i que feia innecessària l'existència d'un fossat defensiu com a
complement del recinte emmurallat. Al costat nord-est del solar
s'apreciaven restes d'un pany de muralla, ja abans de la intervenció
arqueològica, amortitzada per la posterior construcció d'edificis, que
fins i tot l'arribaren a integrar en la façana.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Via de St. Ignasi, des del Passeig del Riu

Coordenades UTM x = 402627
y = 4619929

DADES CADASTRAL
Polígon 27007

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2700714DG0220A0001YQ

, Parcel·la 14

Titularitat

Pública

Elements

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Ús original/altres

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº inventari

12285

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Altres prot.

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

Obra pública

Cronologia

1150 / 1789 Medieval / Modern

Context

El solar de la Via de Sant Ignasi número 1 es troba dins del barri antic
de la ciutat de Manresa, situat en el costat esquerre en sentit

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Dolent
Es va poder observar com els elements es trobàven força malmesos i fragmentats degut a
les diverses obres que s'hi realitzaren amb anterioritat.

Entorn de protecció Dolent
Es va poder observar com els elements es trobàven força malmesos i fragmentats degut a
les diverses obres que s'hi realitzaren amb anterioritat.
Situació de risc

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Durant la intervenció arqueològica es realitzaren fins a 5 sondejos,
dels quals el sondeig nº1 va suposar la descoberta en el subsòl del
solar d'un petit tram de la muralla medieval de Manresa en la seva
segona fase constructiva (segons la documentació existent). Aquest
tram ja visible, seccionat en tot el seu alçat, i l'excavació d'aquesta
zona ha confirmat la seva continuïtat parcial a nivell de fonamentació i
el seu assentament sobre la roca natural retallada.
Es va relacionar aquest tram exhumat amb les restes d'un estrat que
se li adossava i que havia proporcionat algun fragment ceràmic de
cronologia medieval, de la segona meitat del segle XIV, si bé aquest
tram de muralla s'hauria bastit entre els segles XII-XIII. La reforma
d'aquesta part del recinte fortificat està documentada entre els anys
1362-1370.

Ús actual

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Q001.02

Pàgina 9 de 152

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.
Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLAÇA DE LA IMMACULADA /VIA ST. IGNASI

Q001.02

PLAÇA DE LA IMMACULADA /VIA ST. IGNASI

Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.
Raons
d'incorporació al
catàleg

Q001.02

l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Data de redacció:

1/7/2010

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.02.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La presència de materials moderns en l'estrat que cobria l'estrat medieval, ha fet creure als
seus excavadors que aquest tram de muralla hauria estat desmuntat en època relativament
recent. Aquesta muralla es va mantenir de manera residual, integrada en el posterior
urbanisme de la zona. Així es constata en el sondeig nº 4, amb l'aparició de la roca natural,
sense detectar-se cap més indici de continuïtat de la muralla. La gran majoria de restes
aparegudes en el decurs dels sondejos són de menor importància i pertanyen a l'època
moderna.

Inf. històrica

1992 / Programa d'Arqueologia Urbana de Manresa, durant el qual s'estableix un
seguiment de les restes de les muralles manresanes, documentant els trams arquitectònics
conservats i el recorregut possible dels trams desapareguts.

Bibliografia

DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages / Manresa / 1995
ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a l'Edat Mitjana / Manresa /
2001
SÀNCHEZ, E.; TORRAS, M.; VALDENEBRO, R / Programa d'Arqueologia Urbana de la
Ciutat de Manresa / 1992
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa en el segle XIV / La crisi de la baixa edat
mitjana a la comarca del Bages / Manresa / 1994

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics
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Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

TORRE SOBRERROCA / C. JOC DE LA PILOTA

Q001.03

TORRE SOBRERROCA / C. JOC DE LA PILOTA
època medieval i moderna la ciutat de Manresa i del qual resten alguns
trams, visibles i coberts, en diferents indrets del nucli històric de la vila.
L'origen, evolució històrica i traçat de la muralla de la ciutat és ben
conegut a partir de fonts històriques i arqueològiques (vegeu treballs
de Valdenebro, 1994, 2001; Olivares, 2001; i altres).

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Creuament entre C. Joc de la Pilota i C.Sobrerroca

Elements
Coordenades UTM x = 402614
y = 4620088

DADES CADASTRAL
Polígon 26017

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2601705DG0220A0001AQ

, Parcel·la 05

Titularitat

Pública

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans

Hom ha realitzat diverses intervencions arqueològiques a la muralla, la
primera de les quals, al carrer del Joc de la Pilota, els anys 1991 i
1992, va permetre documentar un tram de la muralla del segle XIII, del
seu fossat i del portal i la torre de Sobrerroca, així com un petit
aqüeducte que canalitzava l'aigua cap a l'interior de la vila.
Acabada la intervenció es consolidà el mur del qual es conservava un
tram de 5 metres de longitud per 6,3 metres d'alçada que s'entregava
a l'extrem est de la torre del portal de Sobrerroca.
Aparentment, el mur hauria estat construït en un únic moment,
emprant carreus de pedra disposats en filades a la part baixa, fins a
una alçada de 4,2 metres, per a continuar fins al seu coronament amb
un mur de tàpia.
L'any 1994 una intervenció a la zona del Parc de la Seu va permetre
documentar un tram de la muralla més antiga de la ciutat; i
posteriorment, l'any 1997, en el decurs d'unes obres de remodelació
de la plaça de Sant Domènec es va localitzar i excavar un tram de la
muralla dels segle XIV.
Els anys 2000 i 2003 es van localitzar i documentar diversos trams de
la muralla a la via de Sant Ignasi i al carrer del Bisbe; i al 2007, arrel
d'unes obres d'arranjament de l'entorn de la torre de Sobrerroca, es va
realitzar un sondeig a tocar d'aquest element que va permetre
localitzar un antic abeurador del segle XIV.
Finalment, també l'any 2007, es va fer una darrera intervenció a la
torre de Sobrerroca per a fer-ne un estudi aprofundit de paraments i
relacionar les conclusions que se'n podien derivar amb aquelles
dades conegudes a partir de fonts escrites. En el marc d'aquesta
actuació també es realitzaren nous sondejos a l'exterior de la torre, al
carrer del Joc de la Pilota, on es pogueren localitzar tres estructures
que corresponien, probablement, a vivendes que es construïren
adossades a la muralla.
L'estat de conservació de la torre i el tram de muralla del carrer del Joc
de Pilota és, en conjunt, molt bo. Han estat restaurades i l'entorn,
reurbanitzat i enjardinat per millorar-ne la integració al teixit urbà.

Ús actual
Ús original/altres

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Element/Conjunt

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº inventari

4574

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Altres prot.

Bo
Plans d'ordenació, Inscrit al Pla Especial de Protecció municipal
Declarat BCIN, Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949 (Castell i
muralles)

Entorn de protecció Bo
La torre ha estat recentment restaurada i habilitat el seu entorn per un ús cultural i turístic.

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

Situació de risc

CATALOGACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Obra pública

Cronologia

1230 / 1789 Medieval Baixa Edat Mitjana / Modern

Context

La torre de Sobrerroca i el tram adjacent de la muralla del carrer del
Joc de la Pilota formen part de l'antic clos defensiu que encerclava en

Data impressió: 14/04/2011

Q001.03

Fitxes de béns arqueològics
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Element/Conjunt

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

TORRE SOBRERROCA / C. JOC DE LA PILOTA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

Q001.03

Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia
Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.
Raons
d'incorporació al
catàleg

TORRE SOBRERROCA / C. JOC DE LA PILOTA
Bibliografia

ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a l'Edat Mitjana / Manresa /
2001
MIQUEL, M. / Excavació d'urgència del Joc de la Pilota / Circular del Centre d'Estudis del
Bages / Manresa / 1993 / 68
MIQUEL, M.; VILA, J.M. / Darreres intervencions arqueològiques a les muralles de la ciutat
de Manresa / Actes del I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna, Igualada, 13-15 de
novembre de 2001 / Igualada / 36-46 / 2000
OLIVARES, D / Arqueologia medieval a Manresa / Manresa
OLIVARES, D / Arqueologia medieval a Manresa / Manresa medieval. Història, art i cultura
a l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
VALDENEBRO, R / Les muralles de Manresa en el segle XI / La crisi de l'edat mitjana a la
Catalunya central / Manresa / 1994
VALDENEBRO, R. / L'evolució urbana de Manresa i les seves muralles / Manresa
medieval. Història, art i cultura a l'Edat Mitjana / Manresa / 2001

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)

Data de redacció:

1/7/2010

És l'única torre que avui dia ens permet observar perfectament una de les entrades a la
ciutat antiga de Manresa, juntament amb la categoria de BCIN fan imprescindible la seva
incorporació dins del present catàleg.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.03.
Regulació de les
intervencions

Usos permesos

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Q001.03

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Segons Valdenebro, la primera muralla de la ciutat hauria estat bastida als segles X-XI per
a protegir el més antic nucli de poblament establert entorn del Puig Cardener i,
posteriorment, als segles XII-XIII, aquesta hauria estat ampliada per a protegir una extensa
àrea de creixement de la ciutat a la zona de Puimercadal.
El traçat de la muralla d'aquest moment i la situació dels portals d'accés a la vila han estat
restituïts amb notable precisió. Segons els autors esmentats, des de la zona de
Puigmercadal aquesta baixaria pel carrer Joc de la Pilota i la Baixada dels Drets, punt on
giraria per a resseguir el torrent de Sant Ignasi i voltar el turó de Puigmercadal fins a
Collcardener. A partir d'aquest punt la muralla seguiria per Na Bastardes fins arribar a
l'església de Sant Miquel, per a continuar després pel carrer Pedregar fins arribar altra
vegada a Puigmercadal.
Els portals de la ciutat eren els del Carme, de Sobrerroca -del qual resta una torre-, de la
Cuiteria -al carrer de Santa Llúcia-, el de Galceran Andreu -al carrer del mateix nom, el de
Collcardener -al carrer de Vallfonollosa- i, finalment, el de Sant Miquel.
A la segona meitat del segle XIV les muralles varen ser restaurades en el marc d'un extens
programa de reformes del conjunt del sistema defensiu de la vila que va comportar
l'ampliació de la muralla per a protegir els nous ravals d'extramurs -de Sant Miquel, de
Vilanova, ...
Posteriorment encara es feren nombroses reformes de caràcter menor per a reforçar la
muralla en temps de guerra -guerres dels Segadors, del Francès i carlines-. A partir de
1877, perduda qualsevol utilitat defensiva, se'n va autoritzar l'enderrocament per a
permetre el creixement urbanístic de la ciutat moderna.

Data impressió: 14/04/2011
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Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

MURALLA CARRER D'ARBONÉS, 29-43

Q001.04

MURALLA CARRER D'ARBONÉS, 29-43
intervencions arqueològiques motivades del projecte de construcció
per part de l'Ajuntament de Manresa d'un edifici per a ubicar els jutjats
municipals. El solar ocupa les finques dels antics edificis corresponents
als números 29 al 43 del carrer Arbonés, just davant l'antiga fàbrica
Balcells. Les mides del solar són de 83 metres de llargada i entre 12 i
15 metres d'amplada.
El carrer Arbonés és un dels indrets per on discorrien les muralles
baixmedievals de la ciutat, essent el límit meridional de la mateixa; es
tracta d'una zona susceptible de poder-hi localitzar restes
arqueològiques d'època medieval i moderna.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
C. Arbonés, 29-34

Coordenades UTM x = 402301
y = 4619752

DADES CADASTRAL
Polígon 22970

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2297027DG0129G0001ZL

, Parcel·la 27

Titularitat

Elements

Pública

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SUC (Sòl urbà consolidat)
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari
E. EQUIPAMENTS; E.0 Supramunicipal

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Altres prot.

Nº inventari

15490

Q001.04

Patrimoni arqueològic

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

Un cop realitzades les primeres intervencions arqueològiques,
iniciades el juny-juliol de 2006, es van poder extreure un seguit de
conclusions, tot i que parcials degut al tipus d'intervenció.
Les restes que s'han pogut documentar són:
- Estructures modernes: Segles XVII - XIX. Murs i estructures formant
part de les fonamentacions de les últimes finques del solar; no s'hi
localitzaren nivells de circulació i pavimentació del carrer i el patró
urbanístic es podria correspondre a la fossilització del model medieval
del pas de ronda.
- Estructures medievals: Segles XVIII - XIV. Dotze murs i un empedrat,
amb material ceràmic associat, sobretot ceràmiques grises medievals,
vidrades decorades en verd i manganès o en verd gòtic. Les
estructures tenen uns 60 cm d'amplada, amb blocs de pedra
escantonats, quadrats o regulars, disposats formant filades regulars i
lligats amb fang. Tot i així, és possible diferenciar entre ells en base a
la pervivència que tingueren en el temps; la majoria de les estructures
documentades en aquesta època quedaren amortitzades en l'època
baixmedieval; altres, en canvi, es van reaprofitar en construccions
posteriors, els de major consistència i solidesa. De manera general, es
proposa l'existència com a mínim de dues cases que es conserven en
el subsòl del solar, i que podrien formar part del carrer "Narbonés"
documentat en els segles XIII i XIV. Les finques precedien a la
construcció de la muralla baixmedieval, possiblement construïda en el
segle XIV, englobant tot el poblament que s'havia anat concentrant
davant els portals de les muralles del segle XII.
Un dels objectius de la intervenció era constatar la presència o no de
la muralla de Manresa en la seva fase baixmedieval i les reparacions
que es poguessin observar en moments posteriors. Al llarg dels
sondejos realitzats a tocar del mur de contenció de migdia s'ha
evidenciat que conserva el clos murat del segle XIV, tot i que de
manera molt discontínua. En la zona central del solar és on es conserva
un major alçat del tram medieval, i per sobre del mur medieval en tots
els sondejos es documenten reparacions i recreixements del mateix,
realitzades en les següents centúries. De manera general, la muralla
es va adaptant a la topografia del terreny, situant-se sobretot en el
límit del cingle.
Les muralles de Manresa estigueren en ús fins al moment del seu
enderroc el 1877.
L'excavació arqueològica realitzada al solar els mesos de gener-abril
del 2007 mostra una densa i intensa ocupació baixmedieval al
jaciment. A la llum de les restes localitzades es proposen uns
horitzons cronològics per explicar l'evolució d'aquest jaciment en el
transcurs dels més de set segles d'ocupació continuada d'aquest
sector de la ciutat de Manresa.

Ús actual

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Ús original/altres

Tipologia

Obra pública

Cronologia

1150 / 1999 Medieval / Segles XVIII-XX -650 / 476 Ferro-Ibèric / Romà

Context

En aquest solar, de planta allargassada, s'han realitzat diverses

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Pàgina 17 de 152

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.

Fitxes de béns arqueològics

Pàgina 18 de 152

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

MURALLA CARRER D'ARBONÉS, 29-43
Element/Conjunt

Q001.04

MURALLA CARRER D'ARBONÉS, 29-43

nucli antic del municipi.
Fase 2: Segles XII - XIII. Són retalls ubicats en l'extrem més meridional del jaciment, les
restes estructurals més antigues localitzades. Retalls de planta semicircular identificats
com a canteres, explotades durant els segles XII i XIII. La troballa de tres canteres fa
pensar en l'inici d'un procés d'urbanització de la zona; segurament abastien de pedra per a
construccions properes, al mateix carrer Arbonés o al carrer Santa
Maria.
Fase 3: Segle XIII - últim quart del segle XIV. Corresponen a aquest moment 10 cases
conservades, de planta rectangular, amb una disposició nord-sud, perpendiculars a la
muralla, i separades d'aquesta per un mur mitjancer que actua com a mur de càrrega per a
les dues finques. Són construccions realitzades amb sòcol de pedra, lligats amb
fang a sobre dels quals es disposava un mur de tàpia. Les cobertes serien de teula. A les
parets laterals s'han localitzat una sèrie de pilars adossats, segurament la funcionalitat
d'aquestes seria aguantar els pisos superiors.
Fase 4: Darrer quart del segle XIV - mitjans segle XV. D'aquesta fase destaca la
construcció de la muralla (1380-1390). Això comportà un reordenament del clos urbà; totes
les cases van escurçar la llargada, el mur de la façana posterior es va veure obligat a
retrocedir per tal de poder ubicar correctament el traçat de la muralla i mantenir el pas de
ronda. Aquest camí de ronda, dit el "corredor del mur", era innegociable i la seva
construcció afectava a tothom per igual. S'ha detectat que totes les cases hagueren de
modificar la seva superfície per tal de donar pas al camí. El camí de ronda es pavimentà
amb un reompliment de terres per unificar el nivell de circulació, i també es planificà un
sistema de drenatge d'aigua, que desguassaven a fora de la muralla.
Fase 5: Mitjans segle XV - inicis segle XVI. Aquest fase correspon al període que va des
de l'abandó de les cases per la crisi baixmedieval fins a l'enderroc i posterior amortització
d'aquestes, que dóna lloc a zones de conreu.
Fase 6: Segle XVI - principis segle XVIII. Fase en què es produeix una total amortització de
les cases abandonades, utilitzats amb finalitats secundàries (corrals, coberts, magatzems).
També es documenta una galeria subterrània, que tallà tots els nivells d'abandonament i
d'amortització d'una de les cases, respectant, però, el mur de façana.
Fase 7: Segle XVIII - segle XX. Es constata un procés de reeiximent urbanístic.

Bo. Excavat
La muralla i les seves restes s'han conservat i integrat en l'edifici actual dels jutjats.

Entorn de protecció Bo
La muralla i les seves restes s'han conservat i integrat en l'edifici actual dels jutjats.
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.
Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia
Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.04.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Inf. històrica

El carrer és documentat en 1261 com a Narbonés degut a la procedència d'una ciutadana,
Elisanda Narbonés (de Narbona).

Bibliografia

ACHÓN, O. I MORERA, J. Memòria de les intervencions arqueològiques al carrer Arbonès
29-43 de Manresa. 2007
BENET, A / Les Vies de comunicació / Història de Manresa dels orígens al s. XI / Manresa
/ 1985
BENET, A / Diplomatari de la ciutat de Manresa / Barcelona / 1994
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / El Cogulló / L'arqueologia al Bages / Manresa /
1995
FERRER, L / Manresa al segle XVIII / Història del Bages / Manresa / Volum I / 1987
MIQUEL, M.; VILA, J.M. / Darreres intervencions arqueològiques a les muralles de la ciutat
de Manresa / Actes del I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna, Igualada, 13-15 de
novembre de 2001 / Igualada / 36-46 / 2000
OLIVARES, D / Arqueologia medieval a Manresa / Manresa medieval. Història, art i cultura
a l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
PALOL, J.M / Els carrers medievals de Manresa / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura
a l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
RIU-BARRERA, E / Urbanisme i arquitectura ciutadana. Tipus i evolució de les cases
urbanes / L'art gòtic a Catalunya. Arquitectura / Barcelona / Volum III: Dels Palaus a les
masies / 2003
VALDENEBRO, R / Les muralles de Manresa en el segle XI / La crisi de l'edat mitjana a la
Catalunya central / Manresa / 1994
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa en el segle XIV / La crisi de la baixa edat
mitjana a la comarca del Bages / Manresa /
1994

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

En general i un cop acabades les intervencions arqueològiques en el solar, és possible
establir una seqüència cronològica d'ocupació d'aquest indret:
Fase 1: Període iberoromà. Les restes materials més antigues localitzades corresponen a
aquest moment. En molts estrats es recolliren ceràmiques ibèriques i romanes (àmfora
ibèrica, àmfora itàlica, campaniana A i B, taller de les petites estampilles, sigil·lates
sudgàl·liques, comuna ibèrica). Tot i així, aquestes restes tenen un
caràcter residual dins contextos moderns i medievals, de manera que no ha estat possible
detectar cap estrat pròpiament romà o ibèric. Malgrat això, encara que no hi hagués un
hàbitat en aquest mateix indret, sí que hauria d'estar molt proper, en la zona planera del
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

MURALLA CARRER D'ARBONÉS, 29-43

Q001.04

elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)
Data de redacció:

Data impressió:
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PLAÇA DE SANT IGNASI

Q001.05

PLAÇA DE SANT IGNASI
intervenció arqueològica a la plaça. Degut a la pròpia configuració
d'aquesta, travessada històricament pel torrent de Sant Ignasi, els
treballs es realitzaren en dos espais molt concrets, amb objectius molt
clars i definits. D'una banda, la intervenció se centrà en la localització
del tram de muralla medieval i el portal de la Cuirteria (Santa Llúcia),
just al davant de l'entrada del carrer de Santa Llúcia. D'altra banda,
també s'actuà davant del teatre de la Sala Ciutat, on es realitzà el
seguiment visual dels rebaixos amb l'objectiu de localitzar les diferents
esglésies documentades des del segle XIV que allà s'hi han ubicat.
La intervenció s'inicià amb l'obertura de 4 sondejos a la cantonada del
carrer Santa Llúcia i la Via de Sant Ignasi. En aquest indret estaven
previstos dos sondejos més, però l'aparició d'estructures va motivar un
canvi en els treballs projectats; es decidí l'obertura en extensió de la
zona.
Posteriorment, un cop documentades les estructures, es dugué a
terme el sondeig previst a la part frontal de l'entrada del carrer Santa
Llúcia fins als peus de la Baixada dels Drets, i es realitzà el seguiment
arqueològic dels rebaixos davant de la façana de la Sala Ciutat, on era
previst que poguessin aparèixer les restes de l'antiga església de Santa
Llúcia.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Coordenades UTM x = 402684
y = 4620038

DADES CADASTRAL
Polígon

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Confluència C/ Sta Llúcia, Escodines i Viladordis

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;
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Titularitat

Pública

Elements
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Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari

La intervenció estigué marcada per les nombroses canalitzacions
modernes existents, que limitaven la tasca arqueològica.
Les restes arqueològiques localitzades en la intervenció mostren
diferents cronologies:
Per una banda les restes d'època moderna i contemporània (segles
XIX - XX), amb una volta que canalitzaria l'aigua del torrent de Sant
Ignasi i un petit dipòsit al sector nord del jaciment. A part d'aquestes
estructures també es documenten les pertanyents a l'antiga fàbrica
Arenys, que es va ser destruïda en 1928 a causa d'un gran incendi.
Sembla que en la construcció de la fàbrica es reaprofitaren estructures
més antigues existents sobre el terreny, de cronologia baixmedieval.
D'altra banda la zona intervinguda al sector de l'entrada del carrer de
Santa Llúcia, que va permetre posar al descobert part del que podria
haver estat el traçat de la muralla medieval (segles XI-XIII) i un seguit
d'estructures annexes a aquesta.
Finalment cal dir que tot i que el seguiment visual de les obres
realitzades davant de la Sala Ciutat no va permetre la localització de
les restes de l'antiga església de Santa Llúcia a causa de la poca
profunditat dels rebaixos realitzats, les troballes en aquest sector són
importants. Un cop documentades les restes arqueològiques i al no
veure's afectades per les obres, es cobriren amb geotèxtil i graves per
a una correcta conservació.

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Ús actual

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Ús original/altres

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Altres prot.

Nº inventari

18026

Element/Conjunt

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Obra pública

Cronologia

988 / 1492 Medieval Comtes de Barcelona / Medieval 1453 / 1999 Modern / Segles XVIIIXX

Entorn de protecció Dolent
Es va poder observar com els elements es trobàven força malmesos i fragmentats degut a
les diverses obres que s'hi realitzaren amb anterioritat.

Fitxes de béns arqueològics

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Entre els mesos de febrer i març de 2007 es va dur a terme una

Data impressió: 14/04/2011

Dolent. Excavat
Es va poder observar com els elements es trobàven força malmesos i fragmentats degut a
les diverses obres que s'hi realitzaren amb anterioritat.

Situació de risc

Tipologia

Context

Q001.05
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Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.
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PLAÇA DE SANT IGNASI

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

Q001.05

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.
Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia
Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

PLAÇA DE SANT IGNASI

Q001.05

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)

Data de redacció:

1/7/2010

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.05.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

La plaça de Sant Ignasi és un lloc ben documentat des de l'edat mitjana a Manresa, espai
articulat des d'antic pel torrent de Sant Ignasi (riu Mèder), que discorria per l'actual Via de
Sant Ignasi i fou tapat totalment l'any 1937 durant la Guerra Civil.

Bibliografia

TRULLÀS, O. Memòria de les intervencions arqueològiques a la plaça Sant Ignasi-carrer
Santa Llúcia de Manresa. 2007
GUÀRDIA, J / Sondejos arqueològics realitzats a la Via de Sant Ignasi, 1 (Manresa, Bages)
/ Actes de les Jornades d'Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Barcelona
1996-2000, La Garriga, 29 i 30 de novembre de 2001 / Barcelona / vol. III / 2004
MIQUEL, M.; VILA, J.M. / Darreres intervencions arqueològiques a les muralles de la ciutat
de Manresa / Actes del I Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna, Igualada, 13-15 de
novembre de 2001 / Igualada / 36-46 / 2000
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TORRES DEL PORTAL D'URGELL. SANT DOMÈNEC I SANT
FRANCESC

Q001.06

TORRES DEL PORTAL D'URGELL. SANT DOMÈNEC I SANT
FRANCESC

Muralla de Sant Francesc i Muralla de Sant Domènec es vàren trobar les dues torres
d'accés a la ciutat medieval corresponents al Portal d'Urgell.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Q001.06

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Muralla de Sant Francesc

Elements

Conjunt de dues torres d'entrada al recinte emmurallat de Manresa
corresponents al Portal d'Urgell. Tenen planta quadrangular.

Ús actual
Coordenades UTM x = 402083
y = 4619989

DADES CADASTRAL
Polígon

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Referència cadastral

, Parcel·la

Element/Conjunt
Titularitat

Pública

Bo. Excavat
Tots els elements estan actualment éssent estudiats i encara no s'ha publicat al Servei
d'Arqueologia de Catalunya cap informe al respecte.

Entorn de protecció Dolent
La gran acció urbanística que ha patit la zona fa que no se puguin conservar en la seva
totalitat.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Els elements s'han de conservar en el Museu Comarcal de Manresa. Com a restes
arqueològiques estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català.

Entorn protecció

Les muralles, juntament amb els carrers per on es creu que passaven es consideren zona
d'espectativa arqueològica. Per altra banda, s'ha de protegir aquelles parts on hi ha indicis
del traçat de la muralla però on encara no se n'han pogut trobar evidències com són: C.
Vallfonollosa; C. Carme i Plça Europa; cantonada C. de la Codinella i C. Galceran Andreu;
cantonada C. Jaume I i Crta Cardona; cantonada C.Piques i Vallfonollosa; C. Apotecari;
Muralla del Carme; Passeig del Riu; Via de Sant Ignasi; parc de La Seu; Travessia
Barreres; Muralla de Sant Francesc; Muralla Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SISTEMES
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari

Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q001.06.

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Regulació de les
intervencions

Documental

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Nº inventari
Nº reg/cat
Data

Altres prot.

Patrimoni arqueològic

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Obra pública

Cronologia

1362-1380

Context

L'any 2009, amb la remodelació del sistema de canalització d'aigua i paviment de la
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TORRES DEL PORTAL D'URGELL. SANT DOMÈNEC I SANT
FRANCESC

Q001.06

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

Part d'una de les torres es va haver de desmuntar seguint indicacions del Servei
d'Arqueologia de Catalunya, tot i ser conservada i emmagatzemada.

Inf. històrica

De la muralla de Manresa, el tercer circuit murat fóu aixecat entre el 1362 i el 1380, i tot i
que aprofitava part dels vells murs del segle XII, suposava una ampliació dels límits de la
ciutat en incloure els nous carrers d'Urgell, d'Arbonès, de Vilanova, de les Barreres i el
convent de Sant Domènec.

Bibliografia

PIERA, M. Memòria de les intervencions arqueològiques als carrers Muralla de Sant
Francesc i Muralla de Sant Domènec de Manresa. 2009.

Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)
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PUIGCARDENER

Q002

PUIGCARDENER

per aixecar un poblat tingué a veure amb la seva situació estratègica al congost del riu
Cardener. A més a més, tenia unes formes molt abruptes i cingles tallats a la roca que
facilitaven la defensa.
Com la resta dels oppidums ibèrics, cal pensar que aquest poblat tenia algun tipus de mur
que el protegiria, però no se n'han conservat restes. Durant el període romà, l'ocupació del
turó s'hauria mantingut, encara que molt reduïda.
Les excavacions arqueològiques del 1915 i 1986 posaren al descobert tombes i
enterraments que poden datar-se entre els segles VI-VII. En aquesta època, un reducte de
població podria haver viscut en algun lloc proper al vell oppidum. El Puig Cardener hauria
estat, en aquell temps, un lloc destinat a fer enterraments.
No serà fins als segles IX i X, ja en plena època medieval, que els comtes catalans
tingueren interès en tornar a recuperar el turó del Puig Cardener com a ciutat fortificada. En
la seva política d'expansió cap al sud, el Cardener i el Llobregat foren les fronteres de la
Catalunya Vella i calia tenir defenses a prop.
Entre els segles IX i X, la ciutat va néixer com un turó fortificat. El Puig Cardener hauria
acollit, dintre de les seves muralles, els edificis religiosos i militars més importants. Entre
d'altres, hi havia les esglésies de Santa Maria i Sant Martí i els edificis de la comunitat de
canonges. Com a edifici militar, destacava la torre Vescomtal, que feia les funcions de
castell i residència del representant del comte de Barcelona.
Al voltant del turó emmurallat van créixer alguns burgs o barris aïllats de cases. Aquests
burgs no tenien cap planificació urbana ni connexió entre ells. La població que hi vivia
confiava en la protecció que els murs del turó oferien en cas de perill. Un dels barris més
importants fou el de Sant Miquel, crescut a redós de la petita església dedicada a aquest
sant. Altres barris foren el Saragossà, proper a la capella de Sant Marc, el de les
Escodines i el del Burg, situat als peus del Puig Cardener, a la zona de l'actual plaça d'en
Creus.
Cal pensar que, inicialment, el turó del Puig Cardener exercia les funcions de fortificació.
Tot i que no s'en conserven restes, un primer circuit de muralles resseguiria la part superior
del cim, adaptant-se a les irregularitats del terreny i protegint de forma exclusiva els edificis
aixecats al turó. En cas de perill, els habitants dels barris dels voltants abandonarien les
seves cases per refugiar-se dins de les muralles.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Coordenades UTM x = 402545
y = 4619779

DADES CADASTRAL
2

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
A la part meridional de la ciutat
;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral Vàries

Polígon 25980

, Parcel·la 12

Titularitat

Polígon 25980

, Parcel·la 16

Titularitat

Q002

Pública

Elements

Relacionades amb el Puigcardener hi ha les fitxes Q002.01 i Q002.02

Ús actual
Ús original/altres
Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

ESTAT DE CONSERVACIÓ

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.2 Parc urbà

Situació de risc

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

CATALOGACIÓ

Categoria

Tipus de bé

Element/Conjunt

Procedència
Nº inventari
Nº reg/cat
Data

Patrimoni arqueològic

Classificació

Zona expectativa arqueològica

Categoria

BPU

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Altres prot.

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament / Edifici religiós

Context

Els antecedents de la ciutat de Manresa són al Puig Cardener. En aquest turó, es coneix
l'existència d'un poblat fortificat o oppidum del període ibèric. La tria d'un lloc com aquest

Data impressió: 14/04/2011
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Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
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PUIGCARDENER

Q002

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa
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ASSENTAMENTS SUD DEL PUIG CARDENER

Q002.01

ASSENTAMENTS SUD DEL PUIG CARDENER
Context

El Puig Cardener és un turó que s'aixeca a la riba esquerra del riu
Cardener al seu pas per Manresa, i des d'antic ha estat considerat com
a nucli originari de la ciutat degut a que la seva ubicació constituïa un
lloc d'habitatge permanent en una posició privilegiada.
L'any 1915, durant les obres de fonamentació de la nova portalada i
escalinata neogòtica a la façana de ponent de l'església, aparegueren
un conjunt de restes arqueològiques, sobretot enterraments. L'aparició
d'aquestes restes motivà un interès per conèixer la història local, i
mossèn Josep Guitart impulsà una excavació de salvament de les
restes arqueològiques.
Aquesta intervenció va permetre exhumar d'una àrea de 120 metres
quadrats, ruïnes de paviments, conduccions d'aigua, tombes i una
gran quantitat de deixalles domèstiques, sobretot fragments ceràmics.
Les sepultures pertanyien a tres tipus; d'una banda, 10 sepultures fetes
amb teula romana (de secció triangular, teules planes als costats i
ímbrex corbats als encaixos), i la resta eren de llosa (quatre de secció
triangular i tres de secció rectangular). La cronologia s'establí entre els
segles IV-V per a les de lloses, entre els segles VI-VIII per a les de
secció triangular, i ja de cronologia medieval per a les de secció
rectangular.

Elements

L'estratigrafia que presentà mossèn Guitart en la seva publicació de
1916 mostra la superposició dels diferents nivells trobats, que en total
tenien una potència de 8 cm (en total detectà 12 nivells). Les tombes
estaven disposades en dos nivells; totes excepte una presentaven
orientació est-oest. Les del nivell superior se sobreposaven a un mur
més antic fet amb pedra lligada amb calç. El nivell que cobria les
tombes contenia un punxó d'os, dues destrals de basalt, ceràmica de
vernís negre, sigil·lates, una moneda del segle IV, restes de fauna i
ceràmica ibèrica pintada.
El 1986 Antoni Daura i Eduard Sánchez realitzaren uns sondejos en
tota l'àrea del parc, dos dels quals resultaren fèrtils i positius,
excavant-se una part de la necròpolis, i es detectaren més sepultures.
De les vuit localitzades, tan sols dues es conservaven mínimament
completes. Tipològicament eren de lloses de secció triangular,
excepte una, de fossa simple recoberta per una llosa (que a més no
seguia l'orientació est-oest, estava orientada segons l'eix nord-sud) i
una altra era una cista tardana (segles VIII-X).
Pel que fa a l'hàbitat, des de sempre s'havia intuït la presència d'un
típic assentament ibèric aturonat (oppidum) en el puig, però les vagues
referències a la ceràmica ibèrica recollida, tal com consta en la
memòria publicada per mossèn Josep Guitart, no permetien saber gran
cosa. Miquel Cura i Enric Sanmartí, revisant el fons del Museu
Comarcal de Manresa, s'adonaren de la importància de les peces que
allí eren guardades com a procedents del Puig Cardener i estudiaren
una trentena de peces de vernís negre.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
A la part meridional de la ciutat

Coordenades UTM x = 402467
y = 4619757

DADES CADASTRAL
Polígon 25980

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2598016DG0129G0001XL

, Parcel·la 16

Titularitat

Pública

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.2 Parc urbà

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Ús actual

Categoria

BPU

Ús original/altres

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Data

Altres prot.

Nº inventari

1515

Patrimoni arqueològic

Es consideren zones d'alta
expectativa arqueològica

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

400 / 715 Romà Baix Imperi / Medieval Domini visigòtic-550 / 192 Ferro-Ibèric Antic / Romà
Alt Imperi
800 / 1789 Medieval / Modern

Data impressió: 14/04/2011
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Element/Conjunt

Q002.01

Bo
Les restes ceràmiques i òssees que s'extregueren d'aquest jaciment van ser disposades al
Museu Comarcal de Manresa. Les tombes es taparen una altra vegada.

Entorn de protecció Bo
L'entorn s'ha convertit en una zona verda que envolta l'edifici de La Seu i del qual es
preserva de futures construccions urbanistiques.
Situació de risc
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ASSENTAMENTS SUD DEL PUIG CARDENER
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ASSENTAMENTS SUD DEL PUIG CARDENER

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Es conserven les restes en el Museu Comarcal de Manresa. Com a restes arqueològiques
estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Entorn protecció

Tot el nucli antic de Manresa situat a l'interior de les muralles, com
en aquest cas, està considerat zona d'espectativa arqueològica i, per
tant, s'ha de protegir.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció

Els seguiments arqueològics són prescriptius

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q002.01.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Al voltant del turó emmurallat van créixer alguns burgs o barris aïllats de cases. Aquests
burgs no tenien cap planificació urbana ni connexió entre ells. La població que hi vivia
confiava en la protecció que els murs del turó oferien en cas de perill. Un dels barris més
importants fou el de Sant Miquel, crescut a redós de la petita església dedicada a aquest
sant. Altres barris foren el Saragossà, proper a la capella de Sant Marc, el de les
Escodines i el del Burg, situat als peus del Puig Cardener, a la zona de l'actual plaça d'en
Creus.
Cal pensar que, inicialment, el turó del Puig Cardener exercia les funcions de fortificació.
Tot i que no s'en conserven restes, un primer circuit de muralles resseguiria la part superior
del cim, adaptant-se a les irregularitats del terreny i protegint de forma exclusiva els edificis
aixecats al turó. En cas de perill, els habitants dels barris dels voltants abandonarien les
seves cases per refugiar-se dins de les muralles.
Inf. històrica

Primera notícia d'aquest puig: el comte Borrell (890) atermenà el
territori de Manresa i trià l'antic assentament del Puig Cardener. El
comte Guifré en 878 reorganitzà el comtat d'Osona, i es féu palesa la
bona situació estratègica i defensiva del puig.
D'aleshores ençà fou aquell el nucli originari i principal de la ciutat,
bastint-s'hi el temple principal de Santa Maria.
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Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)
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Els antecedents de la ciutat de Manresa són al Puig Cardener. En aquest turó, es coneix
l'existència d'un poblat fortificat o oppidum del període ibèric. La tria d'un lloc com aquest
per aixecar un poblat tingué a veure amb la seva situació estratègica al congost del riu
Cardener. A més a més, tenia unes formes molt abruptes i cingles tallats a la roca que
facilitaven la defensa.
Com la resta dels oppidums ibèrics, cal pensar que aquest poblat tenia algun tipus de mur
que el protegiria, però no se n'han conservat restes. Durant el període romà, l'ocupació del
turó s'hauria mantingut, encara que molt reduïda.
Les excavacions arqueològiques del 1915 i 1986 posaren al descobert tombes i
enterraments que poden datar-se entre els segles VI-VII. En aquesta època, un reducte de
població podria haver viscut en algun lloc proper al vell oppidum. El Puig Cardener hauria
estat, en aquell temps, un lloc destinat a fer enterraments.
No serà fins als segles IX i X, ja en plena època medieval, que els comtes catalans
tingueren interès en tornar a recuperar el turó del Puig Cardener com a ciutat fortificada.
En la seva política d'expansió cap al sud, el Cardener i el Llobregat foren les fronteres de
la Catalunya Vella i calia tenir defenses a prop.
Entre els segles IX i X, la ciutat va néixer com un turó fortificat. El Puig Cardener hauria
acollit, dintre de les seves muralles, els edificis religiosos i militars més importants. Entre
d'altres, hi havia les esglésies de Santa Maria i Sant Martí i els edificis de la comunitat de
canonges. Com a edifici militar, destacava la torre Vescomtal, que feia les funcions de
castell i residència del representant del comte de Barcelona.
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LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

DADES CADASTRAL
Polígon 25980

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Edifici religiós

Cronologia

-200 / 192 Ferro-Ibèric Final / Romà Alt Imperi - 401 / 715 Medieval Domini visigòtic /
Medieval Domini visigòtic
988 / 1492 Medieval Comtes de Barcelona / Medieval Baixa Edat
Mitjana

Context

El cim del Puig Cardener, on s'ubica l'església de Santa Maria de
l'Alba o Santa Maria de la Seu, conserva restes d'utilitzacions
medievals diverses, així com restes iberoromanes. L'església, que és el
monument més representatiu de la ciutat de Manresa i un dels edificis
cabdals de l'art gòtic català, es situa al capdamunt del puig dominant
la ciutat, en el mateix lloc d'una església anterior, esmentada al segle
X, i substituïda en el segle XII per un temple romànic.
Hi ha constància de la presència d'una necròpolis, localitzada el 1915
en el context d'uns treballs de fonamentació de la façana neogòtica de
ponent, durant els quals aparegué una tomba antropomorfa excavada
a la codina natural del puig.
Posteriorment, durant els treballs realitzats pels Amics de la Seu i els
Amics de l'Art Romànic, es localitzaren sota l'edifici gòtic (a les voltes
adjacents a l'anomenada porxada romànica) unes sepultures que
devien correspondre a l'àrea sepulcral del temple romànic. Aquests
enterraments eren de tipus cista, amb lloses laterals i llosa de coberta
(típiques dels segles XI-XIII). La primera d'elles, localitzada a tocar del
mur de migjorn de la capella del "Favets", al bell mig del claustre, era a
una profunditat de 1'37 metres respecte el nivell de la galeria claustral.
L'altra era sota el claustre i aparegué al buidar el corredor subterrani
d'època gòtica que per allí hi ha, realitzat possiblement per a servir
d'ossari. Les restes arqueològiques trobades en el conjunt
d'edificacions de la basílica de Santa Maria de la Seu, són fruit de
diverses campanyes de neteja i enderrocs i d'obres de consolidació en
punts concrets.

Elements

Les troballes s'inicien amb el fonament de la petita absidiola
septentrional de l'anterior església romànica del segle XI. D'altra
banda, les tombes/ossaris de l'interior de la basílica han permès
resseguir el mur de la cara nord del temple romànic (reutilitzat, en
part, en l'edificació gòtica). També es va localitzar algun tram del mur
de migdia romànic, de manera que s'ha pogut determinar la llargada i
amplada de l'antiga nau. Es localitzà també el fonament del campanar
quadrangular romànic i un mur força gruixut que segueix l'eix nord-sud
(1'60 metres d'amplada) considerat una possible part de la muralla
medieval.

Ús actual

Religiós
Religiós
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Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.2 Parc urbà
E. EQUIPAMENTS; E.10 Dotacions privades

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Ús original/altres

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Element/Conjunt

Categoria

BPU

Nº inventari

1512

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data
Altres

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Fitxes de béns arqueològics

Bo
L'edifici ha estat restaurat parcialment diverses vegades.

Entorn de protecció Bo
El parc de la Seu fa que no hi pugui haver cap tipus d'intervenció urbanística al voltant de
l'edifici.

Declarat BCIN, Decret 22/04/1949,
BOE 05/05/1949 (Castell i
muralles)
Declarat BCIN, Decret 03/06/1931,
Gaceta 04/06/1931 (Església)
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Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
A la part meridional de la ciutat

Coordenades UTM x = 402545
y = 4619779

SANTA MARIA DE LA SEU
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El Decret 03/06/1931, Gaceta 04/06/1931 (Església) ha permès una òptima conservació
tan dels béns mobles com immobles que s'han trobat dins el recinte de l'església.
(Veure fitxa R005 del catàleg de béns arquitectònics)
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SANTA MARIA DE LA SEU
Entorn protecció

Raons
d'incorporació al
catàleg

Q002.02

SANTA MARIA DE LA SEU
de 1803-1804; en aquesta reforma s'amplià l'edifici per la part del
presbiteri i de la porta i es construí una cúpula amb llanterna.

Segons el Decret 03/06/1931, Gaceta 04/06/1931 (Església) i el Decret 22/04/1949, BOE
05/05/1949 (Castell i muralles), pels quals la Seu és declarada BCIN, queden perfectament
pautats els entorns de protecció. Igualment, tot el nucli antic de Manresa situat a l'interior
de les muralles, com
en aquest cas, està considerat zona d'espectativa arqueològica i, per
tant, s'ha de protegir..

Més tard, Antoni Daura, Joan Galobart i Eduard Sánchez prosseguiren
l'estudi de les peces inèdites, vàries d'elles de cronologia alt imperial
romana. Destaquen, pel que fa a les terrisses d'importació, 11
exemplars d'origen grec que comprenen un període dels segles VI aC
al IV aC; també 9 peces protocampanianes del segle III aC, 9
fragments de Campaniana A i dues de Campaniana B (segle II aC),
així com imitacions de Campaniana B del segle I aC. També hi ha
materials pròpiament ibèrics com els diversos fragments de ceràmica
oxidada pintada amb motius geomètrics de color roig, pertanyents a la
forma de kalathos i datables als segles II i I aC. Finalment hi havia 35
exemplars de terrissa grisa, majoritàriament de la costa catalana o
emporitana i un d'estampillat.
D'època romana s'han identificat diversos fragments de terra sigil·lata
(aretina, sudgàl·lica i hispànica, a part d'altres peces comunes de
parets fines). Pel que fa a les estructures del poblat ben poca cosa se'n
sap. De l'examen de l'estratigrafia de la primera excavació s'observa
que hi ha restes des de l'actualitat fins al moment ibèric, sovint amb les
peces en estrats in situ, però no és fàcil distingir-hi parets d'aquell
moment.
De fet, en l'excavació de 1986 es trobà un estrat inferior ibèric (en el
qual s'havien introduït amb posterioritat les sepultures tardo-romanes),
aparegué un fons de sitja i un parell de murs molt possiblement ibèrics
tots ells. Del moment cronològic romà es pot dir que llevat del material
i les sepultures (del darrer moment baix imperial, val a dir), tan sols es
distingiren uns grossos carreus d'opus quadratum, reutilitzats en una
paret que seria, molt probablement alt medieval, atesa la destrucció
d'una sepultura que es trobava sota seu, i l'afegiment d'altres carreus
més petits, d'aparença medieval.
Per tant, l'evolució històrica del Puig Cardener comença amb el poblat
ibèric en el vessant de ponent del puig a partir del segle V aC fins
gairebé el segle II dC. A partir del període del Baix Imperi romà, l'antic
emplaçament ibèric és reutilitzat com a lloc d'enterrament (segles IV V), amb tombes de secció triangular amb teules. Aquesta necròpolis
perdura fins la conquesta cristiana, moment en què se substitueixen
les teules per lloses. En un moment encara poc definit es construeix
un edifici noble, que podria ser l'església de Sant Martí. Durant l'alta
edat mitjana se segueix utilitzant el lloc com a cementiri de forma
esporàdica.

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q002.02.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

La Capella dels Favets és un edifici assentat sobre la necròpolis
medieval situada al nord de la seu romànica i sobre un mur també
romànic relacionable amb el claustre. Les fases arqueològiques
documentades en aquesta zona durant la intervenció arqueològica
realitzada l'any 1991 són les següents:
- Testimonis d'època iberoromana: ceràmiques disperses, un dipòsit i
alguns ferros.
- Restes d'un forn, possiblement de calç, d'època altmedieval. La part
conservada correspon a la fogaina colmatada de cendres.
- Un mur fet de carreuons lligats amb fang, que podrien relacionar-se
amb una primitiva capella del claustre. Els seus excavadors no el
creuen anterior al segle XI i el fan contemporani del claustre romànic.
Coetàniament l'entorn de la capella es convertí en àrea de necròpolis.
Les tombes són de gran qualitat tècnica i estaven disposades en sentit
est-oest, les més antigues són antropomorfes i les més recents perden
aquesta característica passant a ser una simple caixa rectangular de
lloses. Cronològicament cal situar aquesta necròpolis entorn els segle
X-XII.
- La Remodelació del claustre. Al mateix moment es construí la capella
gòtica de la Mare de Déu del Claustre, conservant-se restes a nivell de
fonaments i uns contraforts angulars. Aquesta capella sembla de la
primera meitat del segle XV.
- Posteriorment s'han detectat dues reformes, una de 1551 i la següent
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Inf. històrica

Es coneix l'existència de l'església des del 890. En 914 i 947 el bisbe
de Vic, en presència del comte Sunyer consagrà el temple. L'any 999
fou destruït per la ràtzia musulmana d'Al-mansur. L'any 1020 es
procedí a la destitució de l'antiga dotació. /
S'erigí una església romànica que fou insuficient per les necessitats
litúrgiques de la feligresia manresana. Segle XII. En un moment de
prosperitat econòmica local, s'inicià la construcció del temple gòtic (la
primera pedra data del 1328). /
L'any 1915 es troba casualment una sepultura antropomorfa
excavada a la roca. Des dels anys 70 fins al 1981 els Amics de la
Seu i els Amics de l'Art Romànic realitzaren excavacions i recerques
per conèixer les fases de construcció i el subsòl de la seu. /
El maig de 1991 s'inicia la restauració del Portal de Santa Maria, a la
banda nord.
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investigació arqueològica a les dependències annexes de la Seu de
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II / 1983
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Manresa / 1995
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preromànic, a Manresa / Regió 7 / 27 agost 1981
GALOBART, J.; VILARNAU, M / Les actuals excavacions romàniques
de la Seu / Dovella: Revista d'història i art del Bages / abril 1981 / 1
GASOL, J. M / La Seu de Manresa: Monografia històrica i guia
descriptiva / Manresa / 1978
SÁNCHEZ, E / Resultats provisionals de la intervenció arqueològica
a la Capella dels Favets de la Seu de Manresa / Manresa i la Seu /
Manresa / 1991
SITJES MOLINS, X / Les excavacions a la Seu / Gazeta de Manresa
/ 27 agost 1977
VILLEGAS, F / Les tombes a l'interior de la Seu / Manresa i la Seu /
Observacions

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en
espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol•licitud de llicència
d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques,
elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la
llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com
a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic,
el finançament del qual es regeix pel que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col•laborar
l'ajuntament afectat. (LPCC 9/1993)
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NUCLI ANTIC

Q003

NUCLI ANTIC
de l'antiga ciutat medieval. Dins del recinte emmurallat trobem
elements importants com són l'Ajuntament, la Seu o el Carme a part de
vàries esglésies, convents i jutjats.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Q003

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Barri Antic

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 402528
y = 4619923

DADES CADASTRAL
Polígon

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Referència cadastral

, Parcel·la

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Titularitat

Molt afectat

Entorn de protecció Bo
Els darrers treballs i estudis sobre la muralla han donat un impuls a la revalorització de
l'estructura de defensa i el recinte que es situava al seu interior. L'estat és, en general, bo.

Pública i Privada

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

En aquesta zona emmurallada hi ha diversos edificis i estructures ja
protegides pel catàleg de patrimoni de Manresa. Es considera que s'han
de realitzar estudis de paraments en aquells edificis que rebin
qualsevol tipus d'actuació. Igualment el subsòl queda protegit com a
zona d'espectativa arqueològica en tots els solars, excepte en els d’edificis construïts amb
posterioritat al 1900 en que s’hagin realitzat treballs de remoció del subsòl o eliminació
total d’estructures antigues. Resten protegides també les restes de les tines que es puguin
trobar ubicades en les edificacions corresponents al Nucli Antic.

Entorn protecció

La zona antigament emmurallada es delimita a partir de: el Passeig del
Riu, Carrer Apotecari, Muralla St. Francesc, Muralla St. Domènec,
Muralla del Carme, Plaça Europa, Carrer Joc de la Pilota, Baixada dels
Drets i Via de Sant Ignasi.
Especialment cal destacar: el Puigcardener amb la Baixada de la Seu
inclosa i el subsòl de l'antic edifici dels Jutjats; la capella antiga
de la sacristia del Carme, el Carme, la plaça del Carme i la Plça.
Milcentenari; C. St, Miquel, 37 i 39 i la Plça St. Miquel; C. Cap del
Rec, 26; la Plana de l'Om; el subsòl de l'esgl. de Montserrat; C.
Sobrerroca amb els seus edificis, C. de la Travessia dels Drets i C.
del Balç; Claustre de Sant Domènec.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La part històrica de la ciutat és la que es troba dins d'aquest recinte emmurallat i,
conseqüentment en aquí es concentren no tan sols la majoria d'edificis més rellevants de
la ciutat sinó una estructura de carrers que conserva encara el traçat medieval i, per tant,
es considera que s'ha de protegir com a zona d'espectativa arqueològica per la gran
quantitat d'activitat històrica que s'ha realitzat tan en el subsòl com en l'estructura dels
edificis. Molts d'ells poden conservar en el propi subsòl, en els fonaments o en les plantes
baixes estructures d’edificacions anteriors.

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

Patrimoni arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'habitació

Cronologia

Medieval-Modern

Context

El nucli de Manresa s'ha anat desenvolupant al voltant de dos turons:
el Puigcardener i Puigmercadal. Els carrers han anat traçant-se al seu
voltant i protegint-se en diverses muralles al llarg de la història.
Aquest traçat de carrers es dels pocs vestigis que encara es conserven

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció La zona antigament emmurallada es delimita a partir de: el Passeig del
Riu, Carrer Apotecari, Muralla St. Francesc, Muralla St. Domènec,
Muralla del Carme, Plaça Europa, Carrer Joc de la Pilota, Baixada dels
Drets i Via de Sant Ignasi.
Especialment cal destacar: el Puigcardener amb la Baixada de la Seu
inclosa i el subsòl de l'antic edifici dels Jutjats; la capella antiga
de la sacristia del Carme, el Carme, la plaça del Carme i la Plça.
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NUCLI ANTIC

Q003
Milcentenari; C. St, Miquel, 37 i 39 i la Plça St. Miquel; C. Cap del
Rec, 26; la Plana de l'Om; el subsòl de l'esgl. de Montserrat; C.
Sobrerroca amb els seus edificis, C. de la Travessia dels Drets i C.
del Balç; Claustre de Sant Domènec.

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Al llarg de la història, la ciutat de Manresa ha comptat amb un total de tres circuits de
muralles, cadascun dels quals es correspon a un moment de creixement urbà. Un primer
recinte murat, del segle X, del qual no queden restes visibles, envoltava el turó del Puig
Cardener, adaptant-se a la seva orografia irregular. Aquest recinte estava habitat al seu
interior i comptava amb una torre, anomenada vescomtal, que feia les funcions de castell.
Un recinte murat fóu aixecat a l'entorn del segle XII encabia a dintre els turons del Puig
Cardener i el Puig Mercadal, així com també l'església de Sant Miquel i el populós barri
que havia crescut al voltant del mercat.
El tercer circuit murat fóu aixecat entre el 1362 i el 1380, i tot i que aprofitava part dels vells
murs del segle XII, suposava una ampliació dels límits de la ciutat en incloure els nous
carrers d'Urgell, d'Arbonès, de Vilanova, de les Barreres i el convent de Sant Domènec.
Entre els segles XVII i XIX es produïren importants reformes que afectaren sobretot els
sectors del Puig Cardener, Puig Mercadal i carrer Arbonés.

Bibliografia

- Ajuntament de Manresa (2010). Les Muralles de Manresa. Itinerari per la hitòria de la
ciutat. Opuscle informatiu.
- SÁNCHEZ, E.; VALDENEBRO, R; TORRAS, M (1992), Programa d'Arqueologia Urbana,
Ajuntament de Manresa.
ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a
l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa / La crisi de l'Edat
Mitjana a la Catalunya Central / 1994
VALDENEBRO, R. / L'evolució urbana de Manresa i les seves
muralles / Manresa medieval. Història, art i cultura a l'Edat Mitjana /
Manresa / 2001
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PLAÇA MAJOR

Q003.01

PLAÇA MAJOR
projecte de remodelació de la mateixa, fet que requeria una intervenció
arqueològica de control dels moviments de terres. En total es
realitzaren 18 sondejos arqueològics: 2 al carrer del Bisbe, 3 a la
Baixada dels Jueus, 1 a l'interior de l'Ajuntament i la resta a la Plaça
Major. La distribució dels sondejos venia marcada per la intenció
d'intentar documentar la illa de cases del mig de la plaça, i de forma
general, es pretenia obtenir un coneixement històric i arqueològic del
subsòl en uns punts on, suposadament, mai s'havia edificat.
Un cop realitzada la intervenció arqueològica, els resultats mostren
que tant la plaça com alguns dels carrers adjacents estan assentats
sobre la roca natural, substrat geològic que es troba a una cota molt
pròxima a l'enllosat actual de la plaça.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Coordenades UTM x = 402528
y = 4619921

DADES CADASTRAL
Polígon

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Plaça Major

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Referència cadastral

, Parcel·la

Titularitat

Pública
Elements

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans

Es va poder constatar que la potència estratigràfica és molt poca
(20-30 cm). La potència estratigràfica fou la causant que no es
poguessin documentar estructures relacionades directament amb la
illa de cases que hi havia anteriorment a la plaça. Tan sols en un cas
es van localitzar restes arquitectòniques (sondeig 12, en el centre de
la plaça). Queda demostrat que les diverses ocupacions successives
al llarg dels segles han arrasat les immediatament anteriors. En el
moment actual tan sols queden vestigis de l'anterior ocupació, que
regularitzà tota l'esplanada per situar-hi l'enllosat.
Per a regularitzar la plaça es sanejà i terraplenà el terreny, de manera
que s'arrasaren totes les estructures anteriors. L'arqueologia ha
demostrat que no existeix una ciutat soterrada o carrers subterranis a
la plaça, fet que és esmentat per la tradició popular manresana. El que
sí que es van documentar són cellers, cisternes i soterranis en els
edificis que delimiten la plaça, alguns dels quals entrarien en part per
sota d'aquesta.
D'altra banda, també es documentaren elements negatius, retalls
excavats en el terreny natural, que poden dur a pensar en una
ocupació permanent en la zona de la plaça. Pel que fa a la
documentació d'hàbitats anteriors al present, es va poder constatar
l'existència continuada de poblament a l'esplanada ocupada per la
plaça, tot i que, degut al grau d'arrasament ja comentat, és impossible
establir una distribució o funcionalitat dels espais.
En un dels sondejos realitzats al carrer del Bisbe es localitzà un mur.
Els seus excavadors no creuen que formi part de la muralla perimetral
de la vila, però sí que actuaria en determinada manera com a
delimitador de l'espai (possible mur de contenció d'època
baixmedieval).

Ús actual
Ús original/altres

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Element/Conjunt

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

19055

Nº reg/cat

No en queda res
Els elements es troben emmagatzemats al Museu Comarcal de Manresa.

Entorn de protecció Bo
La plaça Major de Manresa és un espai no urbanitzable i, per tant, permet una bona
conservació del subsòl.

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Situació de risc

Tipologia

Lloc d'habitació

Cronologia

1150 / 1789 Medieval / Modern

Context

Durant els mesos de juliol i agost de 2003 es va dur a terme una
intervenció arqueològica a la Plaça Major de Manresa i alguns carrers
adjacents, consistent en la realització de sondejos. Aquesta intervenció
vingué motivada per la intenció que tenia el consistori de realitzar un

Data impressió: 14/04/2011

Q003.01

Fitxes de béns arqueològics

CATALOGACIÓ
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Element/Conjunt

Es conserven les restes en el Museu Comarcal de Manresa. Com a restes arqueològiques
estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Entorn protecció

Tot el nucli antic de Manresa situat a l'interior de les muralles, com
en aquest cas, està considerat zona d'espectativa arqueològica i, per
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PLAÇA MAJOR

Q003.01

tant, s'ha de protegir.
Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q003.01.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

A nivell de materials arqueològics, la intervenció va aportar una
quantitat important de fragments materials que permeten una
aproximació a les diverses cronologies d'ocupació de l'espai: ceràmica
vidrada (vaixella blava, verd i manganès i daurada catalana), ceràmica
no decorada (vaixelles monòcromes i bícromes), ceràmica comuna
(vaixella a torn reduït, vaixella a torn oxidant, i a torn mixt), tres
fragments d'àmfora púnica i un fragment d'àmfora ibèrica, que no eren
rodats. Altres materials localitzats foren fragments de vidre, una
moneda molt malmesa de coure, alguns casquets de bala de fusell de
la Guerra Civil, i altres troballes com monedes il·legibles o restes de
fauna que per la seva poca entitat no foren estudiades.

Observacions
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Data impressió:

1/7/2010

Fitxes de béns arqueològics

Pàgina 51 de 152

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

C. SOBRERROCA, 31

Q003.02

C. SOBRERROCA, 31
l'ajuntament. El solar del número 31 està situat just després de
l'anomenada Torre de Sobrerroca, una de les fortificacions que
tenien les muralles medievals de Manresa.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
C. Sobrerroca, 31

Coordenades UTM x = 402604
y = 4620070

DADES CADASTRAL
Polígon 26016

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Elements

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2601608DG0220A0001AQ

, Parcel·la 08

Titularitat

Privada

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Q003.02

L'any 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica
preventiva en el solar número 31 del carrer Sobrerroca motivada per
la construcció d'un nou edifici d'habitatges plurifamiliar. L'actuació
arqueològica en aquest solar tenia com a objectiu la documentació
del subsòl de la finca per tal de poder localitzar l'existència de restes
arqueològiques soterrades o, en el seu defecte, confirmar la
viabilitat del projecte constructiu.
Un cop realitzada la intervenció arqueològica, s'evidencià que tot el
subsòl ha estat molt remogut durant les darreres centúries, de
manera que tan sols es poden tenir vagues referències materials
dels elements anteriors al segle XIX, i que, en molts casos, s'hagi de
parlar d'indicis enlloc d'evidències. Tot i així, l'excavació va mostrar
que els murs de l'actual finca es bastien sobre uns murs més antics,
possiblement d'època baixmedieval (segles XIII-XV). Aquestes
estructures més antigues tan sols es conservaven en el mur lateral
nord de la finca. La tipologia constructiva és l'únic element que
permet ubicar aquests murs cronològicament, ja que l'estratigrafia
medieval està gairebé destruïda.
També es va poder identificar un conjunt de petits murets, potser
pilars de suport dels pisos superiors, element constructiu ja
documentat en la intervenció arqueològica del carrer Arbonés, i
datats dels segles XIII i XIV.
En resum, és possible afirmar una clara ocupació del lloc en
moments baixmedievals, contrastat amb la documentació medieval.
A part d'aquests elements propis de les etapes medievals, la resta
d'estructures i estrats documentats són propis de fases més
modernes de la finca (segles XVII-XVIII), corresponents a reformes
que n'haurien afectat el subsòl i l'estructura. És en aquests
moments quan es començà a construir una gran tina i després un
gran dipòsit, potser vinculats amb la vinya o l'aiguardent. A partir del
segle XIX es produïren els grans canvis estructurals de l'edifici,
s'amortitzà el gran dipòsit, es rebaixà part del subsòl per a posar-hi
un nou paviment, i ja durant el segle XX es disposà un nou
paviment de gres.

Ús actual

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

18424

Nº reg/cat

Element/Conjunt

Patrimoni arqueològic

CATALOGACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Lloc d'habitació

Cronologia

1150 / 1789 Medieval / Modern

Context

El solar del número 31 del carrer Sobrerroca de Manresa fa
cantonada amb el carrer Serrarols, tots dos ubicats en el sector
nord oriental del centre històric de la ciutat. El carrer Sobrerroca és
un vial que, partint de la plaça dels Drets, mena fins a la plaça de

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Entorn de protecció Dolent
Situació de risc

Data

Tipologia

Excavat i exhaurit
No es conserva cap dels elements excavats

Element/Conjunt

No en queden elements per protegir

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
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C. SOBRERROCA, 31

Q003.02

Regulació de les
intervencions

Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Es té constància que en el segle X començà l'ocupació amb un
primer tancament emmurallat, i ràpidament anaren sorgint cases a
l'espai comprès entre aquest pujol i el Puigmercadal. És per
aquesta gradual ocupació que als segles XI i XII es va haver de fer
un segon tancat de muralles que superava el precedent i englobava
els dos turons. En aquell moment el carrer de Sobrerroca queda
configurat dins les muralles de Manresa. El carrer ja es documenta
en els primers llistats de carrers del segle XIII i XIV, però cal pensar
que la seva gènesi i ocupació urbanística s'ha de remuntar als
segles XI i XII.
La condició privilegiada d'aquest carrer pel que fa a l'activitat
política i econòmica la mantingué fins que el centre d'aquesta
activitat es va desplaçar al carrer Sant Miquel i del Born, en segles
més recents.

Observacions
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SANT MIQUEL

Q003.03

SANT MIQUEL
d'ample a la part de les espatlles. L'orientació era la típica est-oest i
s'hi trobaren restes antropològiques, entre elles un crani sencer.
Cal dir que aquest indret del nucli urbà manresà (allí on s'eixampla el
carrer de Sant Miquel i dóna lloc a una placeta, dita antigament de
Santa Magdalena) fou objecte l'any 1982 d'una nova pavimentació que
aixecà l'empedrat de llambordes anterior, apareixent la codina natural
del lloc. En aquella ocasió es va poder observar que les sepultures ja
eren destruïdes.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Darrere l'absis de l'antiga església de St Miquel

Coordenades UTM x = 402410
y = 4619955

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Q003.03

Ús actual

DADES CADASTRAL
Polígon

Referència cadastral

, Parcel·la

Ús original/altres
Titularitat

Pública

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Molt dolent
No es té constància de cap fragment ceràmic o ossi conservat.

Entorn de protecció Dolent
Es troba en ple nucli antic de Manresa i, per tant és una zona amb gran activitat històrica.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Pla General de Manresa
SISTEMES
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

1507

Nº reg/cat

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q003.03.

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº inventari

Tot el nucli antic de Manresa situat a l'interior de les muralles, com
en aquest cas, està considerat zona d'espectativa arqueològica i, per
tant, s'ha de protegir.

Exterior

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

No es té constància de cap fragment conservat.

Entorn protecció

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Element/Conjunt

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Patrimoni arqueològic

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

400 / 1492 Medieval

Context

Necròpolis de tombes antropomorfes excavades a la roca. Per les
dades bibliogràfiques que dóna Joaquim Sarret se sap que tenien el
cap, els angles i el peu arrodonits (tipus F de la tipologia Bolòs/Pagès).
Una de les sepultures mesurava 1'70 metres de llarg i 0'45 metres

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pàgina 57 de 152

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.

Fitxes de béns arqueològics

Pàgina 58 de 152

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

SANT MIQUEL

Q003.03

Inf. històrica

1015 / Se sap que a l'any 1000 hi havia un barri a l'entorn del temple
de Sant Miquel, el qual és citat el 1015 com a suburbi de la ciutat. /
1030 / El 1030 es documenta el carrer de Sant Miquel, que davallava
vers el riu Cardener, on hi havia l'església principal de Santa Maria,
que després seria la basílica de la Seu. Així doncs, aquesta zona
esdevindria el primer eixample urbà manresà. /
1872 / Se sap que les sepultures aparegueren de manera accidental i
que foren esmentades per primera vegada per Fidel Fita l'any 1872. /
1907 / El 1907 tornaren a aparèixer més sepultures i aleshores
Joaquim Sarret i Arbós en féu un estudi descriptiu. /

Bibliografia

BOLÒS, J.; PAGÈS, M. / Les sepultures excavades a la roca /
Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya / Barcelona / 1982
DAURA, A.; GALOBART, J / L'arqueologia al Bages / Manresa / Vol.
II / 1983
DAURA, A.; GALOBART, J / Les tombes medievals excavades a la
roca: el cas del Bages / Dovella: Revista d'Història i Art del Bages /
Abril 1982 / 5
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
FITA, F / La Santa Cueva de Manresa: reseña histórica / Manresa /
1872
SARRET ARBÓS, J / Iglésia de Sant Miquel: un descubriment
arqueològic / Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de
Bages / Manresa / Vol. I / 1907 / 15
TÁMARO, E / Monografía de la Seo de Manresa / Manresa / 1884
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CAPELLA DE SANT MARC/PONT VELL

Q004

CAPELLA DE SANT MARC/PONT VELL
gòtic amb esquena d'ase. Justament, vinculat al pont hi havia una
capelleta a l'entrada de la ciutat per la Via de St Ignasi, fora de
muralles. En els dos casos hi ha hagut activitat històrica i han de
protegir-se tan en el subsòl com en l'arqueologia vertical i
documental.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 2: ESCODINES I ZONA ANTIGA DEL REMEI
Carrer Sant Marc, 2

Elements
Coordenades UTM x = 402750
y = 4619721

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Q004

Delimitació bé
Entorn protecció

El Pont se suposa d'origen romà en les seves bases, malgrat el pont actual és del s.XIII, tot
i que al 1939 se'n destruí gran part i es refé l'any 1960-62. La capella és del s.XV,
actualment restaurada.

Ús actual

DADES CADASTRAL
Polígon 289

Referència cadastral 2897805DG0129G0001XL

, Parcel·la 7805

Titularitat

Ús original/altres

Pública / Privada

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
Els dos elements han patit recentment restauracions.

Entorn de protecció Bo
Al voltant de la capelleta hi ha una zona verda al igual que la vessant de la Guia del Pont
Vell, on es situa la creu de terme del Pont Vell. La part oriental del pont es troba en una
zona constructiva però sense perill de noves edificacions.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

3410 - Pont Vell

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Procedència
Nº reg/cat
Data

Entorn protecció

En el cas del Pont, l'espai de protecció és tan en l'estructura com en
les dues ribes del riu més properes, sobretot la de la zona de la
Guia. Pel que fa a la capella de St. Marc, l'espai ha de ser tan
l'estructura com les zones properes, sóta del camí de la Cova degut a
antigues instalacions i edificis. Per tant, és molt probable trobar-hi
restes arqueològiques.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de tractar-se d'una zona poblacional i de gran ús fins fa uns
cent anys provoca que esdevingui una zona amb gran espectativa
arqueològica. Els edificis del voltant de la capella tenien estructures medievals, o, si més
no, modernes a les plantes baixes. Aquest fet ens demostra que l'espai que avui en dia hi
ha al costat de la capella de Sant Marc conté restes d'activitat en el subsòl. Igualment
l'entorn immediat del Pont Vell, tan a la banda de la Cova com en la del Guix conserva
espais on el subsòl és succeptible de tenir-hi restes arqueològiques.

Patrimoni arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Exterior

Categoria

BPU

Obra pública

Cronologia

Romà - s.XIII - s.XVI - 1960

Context

L'entrada històrica de Manresa ha estat vorejant el riu Cardener.
L'antic camí passava per la banda de la Guia i, per tant, va crear-se
un pont reconstruït vàries vegades fins a l'estructura actual de pont

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció En el cas del Pont, l'espai de protecció és tan en l'estructura com en
les dues ribes del riu més properes, sobretot la de la zona de la
Guia. Pel que fa a la capella de St. Marc, l'espai ha de ser tan
l'estructura com les zones properes, sóta del camí de la Cova degut a
antigues instalacions i edificis i al llarg del petit parc que hi ha a la seva vessant nord.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

El pont és considerat com a BCIN, degut a l'alt valor històric i/o religiós.
(Veure fitxa E001 del catàleg de béns arquitectònics)

Pla General de Manresa
SISTEMES
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans, D.4 Parc del Cardener

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº inventari

Element/Conjunt

Regulació de les
intervencions
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Q004

arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

La zona d'entrada a Manresa per la part sud ha estat històricament una zona molt
transitada i aquest fet provoca que hi hagi pocs rastres de activitat en el subsòl, tot i que a
la zona del Pont i a la zona propera a la Capella de Sant Marc hi ha constància de diversos
assentaments i modificacions en el territori, conservant restes en el subsòl.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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ESCODINES

Q005

ESCODINES
Clara han fet que històricament es creés aquest carrer i els edificis
que s'hi adossen. El carrer Aiguader forma part, alhora d'aquest rabal
primari que tingué la ciutat.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Q005

Codi INE 081136

ZONA 2: ESCODINES I ZONA ANTIGA DEL REMEI
C. Escodines/C. Aiguader

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 402724
y = 4619964

DADES CADASTRAL
Polígon

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

;

Referència cadastral

, Parcel·la

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Titularitat

Pública / Privada

Dolent
En general, l'estat dels edificis més històrics d'aquest carrer estanen un estat força precari i
amb necessitats de reforma. Són edificis que conserven els soterranis amb estructures
modernes i medievals en la majoria d'ells.

Entorn de protecció Bo
En aquests carrers s'hi ha realitzat poques intervencions urbanístiques i això ha permès
preservar la majoria dels elements medievals i moderns dels edificis.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

REGULACIÓ VIGENT

Entorn protecció

Els carrers Escodines, Aiguader, Sant Bartomeu i part del carrer de Viladordis, juntament
amb els edificis adossats formen l'entorn de protecció.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Com dèiem es tracta, sinó del barri més antic de Manresa, si que una zona d'una gran
activitat i importància històrica per Manresa, per tant, es considera com una zona
d'espectativa arqueològica de gran valor.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic
A. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ; A.1 Viari

Exterior

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció. Això no serà d'aplicació en els
solars d’edificis construïts amb posterioritat al 1900 en que s’hagin realitzat treballs de
remoció del subsòl o eliminació total d’estructures antigues.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció Els carrers Escodines, Aiguader i part del carrer de Viladordis,
juntament amb els edificis adossats formen l'entorn de protecció.

CATALOGACIÓ EXISTENT

Data

Els dos carrers, juntament amb els edificis de banda i banda i el carrer de Sant Bartomeu,
han de rebre una protecció d'estudi de paraments obligatori en qualsevol actuació que es
faci en les estructures. Igualment el subsòl en queda protegit com a zona d'espectativa
arqueològica. La història de l'existència d'alguns edificis en aquesta zona es remonta a
l'Edat Mitjana i, per tant, amb tota probabilitat conservin estructures antigues en les parts
inferiors de les cases o en el subsòl d'aquestes i dels carrers.

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Lloc d'habitació

Cronologia

Medieval - Modern

Context

El carrer Escodines és un dels carrers extramurs més antics de la
ciutat. El fet de ser una sortida cap al camí ral que anava a
Barcelona, juntament amb l'existència de la Cova i el convent de Santa
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ESCODINES
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

Des dels seus inicis les Escodines han estat el barri pagès per excel•lència de Manresa. Hi
vivien els camperols que treballaven als regadius, fet que encara es nota en la fesomia
urbana i en la tipologia de les cases més antigues, amb una planta baixa amb portalada
per al bestiar i unes golfes obertes per assecar el gra.

Inf. històrica

Com afirma l’historiador Francesc Comas, les Escodines és el barri més antic de Manresa.
Se’n té constància des del segle XI, en què apareix documentat el raval de Todesind, situat
fora les muralles, a la vora de l’antic camí ral que duia a Barcelona. Les Escodines també
estaven separades de la resta del conjunt urbà per l’antic torrent Mirable, conegut després
com a torrent de Sant Ignasi i avui dia convertit en claveguera. El desnivell causat per
aquest curs d’aigua –visible actualment a la Baixada dels Drets- va fer tradicionalment la
funció de frontera –física i simbòlica- entre el barri i la resta de Manresa.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
SÀNCHEZ, E.; TORRAS, M.; VALDENEBRO, R / Programa
d'Arqueologia Urbana de la Ciutat de Manresa / 1992

Observacions
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ZONA DE VILADORDIS

Q006

ZONA DE VILADORDIS

Q006

realitzant demostren que ja des d'època prehistòrica trobem poblament en aquest indret.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Elements
Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
camí de Viladordis

Coordenades UTM x = 405522
y = 4619597

;

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Destaquem les diverses troballes de sepultures que s'hi ha trobat, des d'època prehistòrica
fins a l'edat mitjana. Igualment, el nucli de l'església de Santa Maria de Viladordis fa que
haguem de creure en una zona amb força activitat humana, lligada sobretot a elements
religiosos i funeraris.
Relacionades amb la zona de Viladordis hi ha les fitxes Q006.01 fins la Q006.07.

Ús actual
Ús original/altres

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Referència cadastral 08112A011090290000QR

, Parcel·la 09029

Titularitat

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Privada

Element/Conjunt

Dolent. Intervencions antigues, encara expectativa
No es conserva pràcticament cap element de les excavacions realitzades a la zona. L'únic
element, actualment protegit és l'església de Santa Maria.

Entorn de protecció Bo
Es tracta d'una zona de terrenys erms de bosc i vegetació i de camps de conreu,
preservant en gran mesura el subsòl i les possibles restes.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

REGULACIÓ VIGENT
Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
12. AGRÍCOLA
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

CATALOGACIÓ EXISTENT
Categoria

ZEA

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat
Data

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

El mas de Les Marcetes i l'església i residència parroquial de Santa
Maria de Viladordis ja estan inclosos en el catàleg com a estructures.
Aquestes han de tenir una protecció a nivell d'estudi de paraments en
qualsevol acció que s'hi realitzi a nivell estructural. Igualment
l'entorn que hi ha entre els dos edificis queda protegit en el subsòl. Des del cementiri de
Santa Maria de Viladordis fins a la carretera BV1225 a dins la propietat de Les Marcetes queden protegits en el seu
subsòl, incloent per la vessant est el bosc de Les Marcetes.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La gran quantitat de troballes en el subsòl, juntament amb l'entorn de l'església de Santa
Maria de Viladordis fan creure que és una zona amb gran potencial arqueològic en el
subsòl i, per tant, s'ha de considerar com a zona d'espectativa arqueològica.

Lloc d'enterrament

Cronologia

Neolític - Medieval

Context

Zona vehiculada a partir de dos nuclis històrics: Santa Maria de
Viladordis i Les Marcetes. Aquesta zona té evidències històriques i troballes disperses
lligades a antics nuclis de poblament a la zona. Les excavacions que s'hi han anat

Fitxes de béns arqueològics

Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció El mas de Les Marcetes i l'església i residència parroquial de Santa
Maria de Viladordis ja estan inclosos en el catàleg com a estructures.
Aquestes han de tenir una protecció a nivell d'estudi de paraments en
qualsevol acció que s'hi realitzi a nivell estructural. Igualment
l'entorn que hi ha entre els dos edificis queda protegit en el subsòl. Des del cementiri de
Santa Maria de Viladordis fins a la carretera BV1225 a dins la propietat de Les Marcetes queden protegits en el seu
subsòl, incloent per la vessant est el bosc de Les Marcetes.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Data impressió: 14/04/2011

Entorn protecció

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Procedència
Nº inventari

Tipologia

La majoria de restes extretes de les múltiples intervencions en el subsòl realitzades a la
zona es conserven al Museu Comarcal de Manresa, i com a restes arqueològiques estan
sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Igualment
l'església ja està protegida com a BCIN.

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Pàgina 69 de 152

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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ZONA DE VILADORDIS

Q006

d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Se sap que l'exèrcit musulmà d'Al-mansur destruí la capella
preromànica l'any 999. El lloc es documenta al segle X i l'església
apareix citada explícitament l'any 1020. A partir del 1094 l'església es
documenta com a parròquia. /
Miquel Cura dirigí els treballs d'excavació que es portaren a terme al
pati de davant de l'església els anys 1975-1976.

Bibliografia

/ Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. XI: El Bages / 1984
BENET CLARÀ, A / Santa Maria de Viladordis (La Salut), Manresa /
Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys /
Barcelona / 1982
CURA MORERA, M / Excavacions a Viladordis / Manresa / 1979
DAURA, A.; GALOBART, J. / L'arqueologia al Bages / Manresa /
1983
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
VILLEGAS, F / Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Viladordis:
una història mil·lenària / Manresa / 1983
VILLEGAS, F / Completada la història dels esquelets de la necròpolis
de Viladordis / El Pla de Bages / Manresa / 5 octubre 1983 / II època

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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LES HORTES DE VILADORDIS

Q006.01

LES HORTES DE VILADORDIS
del neolític mitjà català. Ara bé, si es té en compte la descripció
publicada per mossèn Josep Guitart, aquestes restes es trobaren sota
una balma plena d'ossos humans, de manera que hom pot pensar que
es tracta, més aviat, d'un enterrament col·lectiu de l'Edat del Bronze.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Al costat de la casa dels Sorolls

Coordenades UTM x = 405924
y = 4619699

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Elements
Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Titularitat

Un parell de fragments ceràmics.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Referència cadastral 08112A011000370000QR

, Parcel·la 00037

Q006.01

Element/Conjunt

Privada

Molt dolent
Tan sol es conserven 2 fragments de ceràmica.

Entorn de protecció Bo
Zona erma de bosc.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

1504

Nº reg/cat

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.01.

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº inventari

Entorn protecció

Exterior

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Es conserven dos fragments de ceràmica en el Museu Comarcal de Manresa. Com a
restes arqueològiques estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Element/Conjunt

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Patrimoni arqueològic

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

-3500 / -2500 Neolític Mig-Recent / -1800 / -650 Bronze ?

Context

D'aquest sepulcre se'n sap realment ben poc. Llevat d'un parell de
fragments ceràmics, un d'ells amb nansa, la veritat és que no es
tenen dades concretes d'aquesta troballa. Val a dir que tothom qui ha
citat aquest jaciment l'ha vingut considerant com un sepulcre de fossa

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Pàgina 73 de 152

1905 / La troballa es produí de manera casual en construir un canal
d'aigua per a una turbina elèctrica, igual que el sepulcre de Les
Marcetes I. Mai fou excavat.

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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Bibliografia

Q006.01

ALMAGRO, M.; SERRA, J.; COLOMINAS, J / Carta arqueológica de
España: Barcelona / Madrid / 1945
BOSCH GIMPERA, P / Sepulcres de forma desconeguda o incerta /
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans / Barcelona / Vol. VI / 1920
DAURA, A.; GALOBART, J. / L'arqueologia al Bages / Manresa / Vol.
I / 1982
GUITART, J / Inventari de troballes comarcals / Butlletí del Centre
Excursionista de la Comarca de Bages / Manresa / 1928 / 124
MUÑOZ, A. M / La cultura neolítica catalana de los "sepulcros de
fosa" / Barcelona / 1965
RIPOLL, E.; LLONGUERAS, M / La cultura neolítica de los sepulcros
de fosa en Cataluña / Ampurias / Barcelona / 1963 / XXV

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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LES MARCETES II

Q006.02

LES MARCETES II
fet permet situar-la vers el segle VI o VII, de manera que serien molt
tardanes.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Q006.02

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Prop de la casa dels Sorolls

Elements

Es recolliren de manera superficial tègules i ímbrex.

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 405895
y = 4619643

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

, Parcel·la 00037

Titularitat

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Referència cadastral 08112A011000370000QR

Molt dolent
No es té constància de cap fragment ceràmic o ossi conservat.

Privada
Entorn de protecció Bo
Terreny erm
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

No es té constància de cap fragment conservat.

Entorn protecció

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior
Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

REGULACIÓ VIGENT

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.02.

Instrument
Classificació
Qualificació

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº inventari

1505

Nº reg/cat

Nº catàleg
Nivell prot.

Patrimoni arqueològic

Documental

Data

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

400 / 715 Romà Baix Imperi / Medieval Domini visigòtic

Context

Grup de dues sepultures d'època romana baix imperial. Una d'elles es
conservava ben sencera encara quan la visità Josep Guitart i hi trobà
l'esquelet ben complet. Corresponia a la característica tomba de
secció triangular construïda amb lloses enlloc d'utilitzar la teula. Aquest

Data impressió: 14/04/2011
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Inf. històrica

1905 / No hi ha notícia d'excavacions, tan sols se sap que un grup
del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, amb mossèn J.
Guitart al front, les varen estudiar l'any 1905.

Bibliografia

DAURA, A.; GALOBART, J / L'arqueologia al Bages / Manresa / Vol.
II / 1983

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
DAURA, A.; PARDO, D. / Restes romanes baix imperials a la conca
mitjana-alta del riu Llobregat: noves dades per a un panorama poc
conegut / Estrat: revista d'arqueologia, prehistòria i història antiga /
Octubre 1991 / 4
GUITART, J / Inventari de troballes comarcals / Butlletí del Centre
Excursionista de la Comarca de Bages / Manresa / VI / 1928 / 124
Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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Q006.03

PLA DEL RIU DE LES MARCETES
conformada per argiles sobre un llit de graves. El terreny havia estat
ocupat per vinyars, que foren anorreats a finals del segle XIX per la
plaga de la fil·loxera. La necròpolis consta de vuit fosses en total,
ocupant una àrea de 175 m2 amb una disposició lineal, segons els
seus excavadors, de 2 a 4 metres entre cadascuna d'elles.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Terrassa del marge dret del riu Llobregat

Coordenades UTM x = 406198
y = 4619023

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Elements

Tipològicament es tracta d'enterraments sense lloses de protecció
laterals i tan sols en cinc d'elles (nº 1, 2, 3, 5 i 8) hi havia a la coberta.
En canvi, les fosses nº 4, 6 i 7 no presentaven cap mena de delimitació.
Les tres primeres fosses foren descobertes casualment en
enfonsar-s'hi un camió, fet que sembla indicar que serien buides.
L'aixovar fou repartit entre els veïns que havien fet la troballa i
solament per la part conservada pels propietaris del terreny es pot
saber el seu inventari. Entre l'aixovar hi havia una destral polida de
serpentina, un cassis amb doble perforació, dues fulles de sílex
retocades, un micròlit trapezoïdal i dos penjolls de defensa de senglar.
La profunditat de les tombes excavades variava entre 1'60 metres la
més fonda i 0'50 la més superficial; la resta es trobava entre els 0'80
metres i els 0'90 metres. La fossa nº 4, amb inhumació doble, oferí un
micròlit triangular de sílex fosc, dos micròlits trapezoïdals de sílex blanc,
sis micròlits trapezoïdals de sílex grisós, negrós i melat, una dena de
serpentina en forma de barrilet i un vas ceràmic sencer, carenat i de
fons convex (forma Muñoz nº 12). La fossa 5 era ocupada per un sol
individu i tenia un vas sencer amb coll i vora exvasada, espatlla i fons
convex, amb quatre nanses de llengüeta amb perforació vertical forma
(Muñoz, nº 16), una petita ascla de sílex melat, quatre espàtules d'os de
metatarsos, un punxó ossi de "sus" i un punxó procedent d'una meitat
longitudinal de metatars d'òvid. La fossa nº 7 també era individual i
solament contenia una fulleta de sílex melat, com a component de
l'aixovar o dipòsit funerari. Finalment, la fossa nº 8, també individual,
solament oferí una fulla de sílex.

Ús actual

Terreny erm

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 08112A011001320000QO

, Parcel·la 00132

Titularitat

Q006.03

Privada

Ús original/altres
Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

Entorn de protecció Bo
Es tracta d'una zona coberta d'un bosc de pi blanc, amb sectors on s'ha fet boïga.

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Nº inventari

1503

Nº reg/cat

Dolent
Es recuperaren pocs elements dels aixovars originaris degut a l'acció dels veïns. Les restes
òsees es conserven en bon estat.

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Es conserven restes dels materials tan de les lloses dels sepuclres com de l'aixovar i les
restes òsees en el Museu Comarcal de Manresa. Com a restes arqueològiques estan
sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Entorn protecció

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.
Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

-3500 / -2500 Neolític Mig-Recent

Raons
d'incorporació al
catàleg

Context

La necròpolis del Pla del Riu de les Marcetes està situada dalt d'un
planell sobre el riu Llobregat, dins la propietat de les Marcetes. L'indret
on es localitza aquest cementiri neolític de sepulcres de fossa
correspon, geològicament, a una terrassa del riu Llobregat,

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Data impressió: 14/04/2011
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Exterior

Q006.03

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

PLA DEL RIU DE LES MARCETES

Q006.03

Observacions
Data de redacció:

1/7/2010

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.03.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

El ritual funerari és molt uniforme en tots els esquelets localitzats: cap
al nord-est i peus al sud-oest, cos en decúbit supí i amb les extremitats
inferiors flexionades, amb la peculiaritat que els peus reposen plans
sobre terra i que les cames, doblegades, estan enlairades de manera
que els genolls queden més amunt que la resta del cos. Pel que fa a la
posició de l'aixovar respecte a l'esquelet, els materials van ser
dipositats en la meitat superior de les fosses, entre la pelvis i el cap
dels inhumats. Els dos vasos ceràmics trobats van coincidir a aparèixer
en el costat dret i a l'alçada del colze.
En aquesta necròpolis foren trobats un total de dos enterraments
dobles i sis individuals, dels quals es realitzà l'estudi antropològic d'un
dels enterraments dobles (el nº 4) i de quatre dels individuals (nº 5, 6, 7
i 8). Aquest estudi va permetre establir que es tractaria d'una població
amb escassa robustesa i marcats aplanaments diafisaris en gairebé
tots els ossos llargs. La distribució per sexes és equilibrada i les edats
eren compreses entre els 18 i 45 anys, tractant-se d'una població
majoritàriament adulta. Les patologies dentals són poc abundants, i pel
que fa a la resta de l'esquelet, es documentà un únic cas d'artrosi
incipient.

Inf. històrica

1980 / Se sabia de la troballa accidental d'unes fosses per part de
veïns del lloc. El material va quedar dispers en mans dels particulars.
1986 / La intenció del propietari de desforestar la zona i utilitzar-la pel
conreu motivà l'excavació d'urgència.
Lluís Guerrero va donar a conèixer públicament la
data radiocarbònica (C-14) extreta de l'anàlisi de les restes humanes,
que correspon a 5040 +/- 100 B.P. amb una calibració que se situa
entre 4038 i 3640 aC.

Bibliografia

DAURA, A.; GALOBART, J / L'arqueologia al Bages / Manresa / Vol.
2 / 1983
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
GUERRERO, L / Els protagonistes de la història: un enfocament
antropològic / Història del Bages / Manresa / Vol. I / 1987
GUITART PERARNAU, I / La necròpolis neolítica del Pla del Riu de
les Marcetes (Manresa, Bages) / Tribuna d'Arqueologia 1986-1987 /
Barcelona / 1987
MUÑOZ, A.M / La cultura neolítica catalana de los sepulcros de fosa
/ Barcelona / 1965
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CEMENTIRI DE VILADORDIS

Q006.04

CEMENTIRI DE VILADORDIS
Elements

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

No es conserva cap fragment ossi o ceràmic.

Ús actual
Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
A costat camí que porta a esgl.Sta. Ma. Viladordis

Coordenades UTM x = 405547
y = 4619708

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Q006.04

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Titularitat

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Molt dolent
No es té constància de cap fragment ceràmic o ossi conservat.

Entorn de protecció Dolent
Al costat mateix del camí que porta de l'església de Santa Maria al
cementiri de Viladordis.

Referència cadastral 08112A011000350000QO

, Parcel·la 00035

Ús original/altres

Privada

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

No es té constància de cap fragment conservat ja que les tombes es van trobar violades.

Entorn protecció

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.04.

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
12. AGRÍCOLA

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

1509

Nº reg/cat

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Patrimoni arqueològic

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Inf. històrica

1975 / L'any 1975 Miquel Cura i l'equip que aleshores excavava la
necròpolis de l'església parroquial de Santa Maria de Viladordis, hi
efectuaren un sondeig. Les tombes es localitzaren ja totalment
violades.

Bibliografia

/ Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. XI: El Bages / 1984
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995

Lloc d'enterrament

Cronologia

400 / 1492 Medieval

Context

Es tracta de dues tombes, del model cista amb lloses als costats,
d'època medieval i coetànies a algunes de les sepultures de la
necròpolis de Santa Maria de Viladordis
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CEMENTIRI DE VILADORDIS

Q006.04

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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NECRÒPOLIS DE SANTA MARIA DE VILADORDIS

Q006.05

NECRÒPOLIS DE SANTA MARIA DE VILADORDIS
Elements

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Davant el pati d'esgl. de Sta. Maria de Viladordis

Coordenades UTM x = 405515
y = 4619607

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Titularitat

Respecte els primers, n'hi havia 12 amb els extrems arrodonits (tipus C, dits
tradicionalment de tipus banyera) més allunyats del temple, i 6 d'antropomorfs del model F
amb els angles arrodonits. Quant a les cistes, una d'elles presentava la particularitat de
tenir forma antropomorfa, és a dir, amb un espai especialment preparat per a encabir-hi el
cap del difunt.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Referència cadastral 08112A011090290000QR

, Parcel·la 09029

Q006.05

Element/Conjunt

Privada

Dolent
Es conserven les restes òssees en bon estat.

Entorn de protecció Dolent
Davant del pati de l'església romànica de Santa Maria de Viladordis,
en el lloc on s'obre la porta d'accés.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

1510

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.05.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Nº reg/cat

Entorn protecció

Exterior

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
8. SERVEIS

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº inventari

Es conserven les restes òssees en el Museu Comarcal de Manresa. Com a restes
arqueològiques estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Patrimoni arqueològic

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

400 / 1492 Medieval

Context

Cementiri medieval de tombes excavades a la roca natural. El
cementiri era format per un total de 23 enterraments, uns excavats al
tapàs natural del terreny, i d'altres, en un nivell immediatament
superior, que eren cistes de lloses.

Data impressió: 14/04/2011
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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complementària
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L'estudi antropològic dels inhumats el realitzà J.I. Lorenzo Lizalde,
però els resultats no han estat publicats.
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NECRÒPOLIS DE SANTA MARIA DE VILADORDIS

Q006.05

Inf. històrica

Se sap que l'exèrcit musulmà d'Al-mansur destruí la capella
preromànica l'any 999. El lloc es documenta al segle X i l'església
apareix citada explícitament l'any 1020. A partir del 1094 l'església es
documenta com a parròquia. /
Miquel Cura dirigí els treballs d'excavació que es portaren a terme al
pati de davant de l'església els anys 1975-1976.

Bibliografia

/ Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. XI: El Bages / 1984
BENET CLARÀ, A / Santa Maria de Viladordis (La Salut), Manresa /
Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys /
Barcelona / 1982
CURA MORERA, M / Excavacions a Viladordis / Manresa / 1979
DAURA, A.; GALOBART, J. / L'arqueologia al Bages / Manresa /
1983
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
VILLEGAS, F / Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Viladordis:
una història mil·lenària / Manresa / 1983
VILLEGAS, F / Completada la història dels esquelets de la necròpolis
de Viladordis / El Pla de Bages / Manresa / 5 octubre 1983 / II època

Observacions
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LES MARCETES I

Q006.06

LES MARCETES I
Elements

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Bosc proper al mas de Les Marcetes

Q006.06

L'aixovar consistia en un gran vas ovoïdal, sense peu i amb dues
nanses, una a cada banda del recipient. També hi ha dos fragments
d'una destral de basalt i una de sencera del mateix material lític.

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 405835
y = 4619535

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Referència cadastral 08112A011000370000QR

, Parcel·la 00037

Titularitat

Privada

Molt dolent
No en queda cap vestigi

Entorn de protecció Bo
Les troballes es trobaven dins del bosc, per tant el terreny no ha estat afectat.
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

No en queden elements per protegir

Entorn protecció

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior
Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

REGULACIÓ VIGENT

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.06.

Instrument
Classificació
Qualificació

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

1502

Nº reg/cat

Patrimoni arqueològic

Data

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

-3500 / -2500 Neolític Mig-Recent

Context

Típic exemplar de sepulcre de fossa neolític, l'estructura del qual no
se'n sap gairebé res. Josep Guitart parla, però, d'una sepultura que
feia 2 metres de llarg per 0,80 metres d'ample i 0,65 metres d'alt.

Data impressió: 14/04/2011
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Inf. històrica

No hi ha notícia d'excavacions. Solament se sap que la troballa es
produí de manera fortuïta en construir el canal d'aigua l'any 1905. /
La notícia arribà a l'Institut d'Estudis Catalans i el jaciment quedà així
inventariat. /
Posterioment P. Bosch i Gimpera publicà els materials recuperats.

Bibliografia

ALMAGRO, M.; SERRA, J.; COLOMINAS, J / Carta arqueológica de

Data impressió: 14/04/2011
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LES MARCETES I

Q006.06

España: Barcelona / Madrid / 1945
BOSCH GIMPERA, P / Generalitats sobre els sepulcres no
megalítics catalans / Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans /
Barcelona / Vol. VI / 1915-1920
DAURA, A.; GALOBART, J. / L'arqueologia al Bages / Manresa / Vol.
I / 1982
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995
GUITART, J / Inventari de troballes comarcals / Butlletí del Centre
Excursionista de la Comarca de Bages / Manresa / 1928 / 124
MUÑOZ, A. M / La cultura neolítica catalana de los "sepulcros de
fosa" / Barcelona / 1965
RIPOLL, E.; LLONGUERAS, M / La cultura neolítica de los sepulcros
de fosa en Cataluña / Ampurias / Barcelona / 1963 / 25
Observacions
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SANTA MARIA DE VILADORDIS

Q006.07

SANTA MARIA DE VILADORDIS
preromànic, del qual solament hi havia al seu lloc un parell de filades
de carreus, i també l'absis de reducció del segle XI, el qual és més
reduït que no pas l'actual, del segle XII o XIII. A l'interior es corroborà
la presència d'un altre fonament sota les parets romàniques, més
ample i força irregular. També aparegué una tomba, excavada
directament al sòl, a mitja nau, orientada seguint l'eix llevant-ponent,
però amb el cap mirant vers la porta de l'església a ponent. Contenia
el cadàver d'una dona, datable en els segles XV o XVI.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
església de Santa Maria de Viladordis

Coordenades UTM x = 405522
y = 4619595

Identificació al plànol 7
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció
Elements

DADES CADASTRAL
Polígon 011

Referència cadastral 08112A011090290000QR

, Parcel·la 09029

Titularitat

Q006.07

Privada

Durant la intervenció també es localitzaren 3 sitges excavades al
tapàs, atribuïbles, segons els seus descobridors, a una etapa anterior
al temple, així com algunes restes ceràmiques, alguna tègula i uns
petits fragments de ceràmica sigil·lada.
La troballa d'aquestes tres sitges i d'altres restes localitzades per
Miquel Cura els anys 1975-76 en el pati que es troba davant de
l'església, i que bàsicament consisteixen en uns paviments d'opus
testaceum i una paret molt destruïda al costat mateix de l'església, fan
pensar en la probable existència d'una vil·la romana en aquest mateix lloc.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
Es conserven restes ceràmiques, alguna tègula i uns petits fragments de ceràmica
sigil·lada, alhora que les restes òssees de la tomba.

Entorn de protecció Bo
Nucli del barri rural de Viladordis, en un pla situat a llevant del nucli
urbà de Manresa. Part agrícola del terme municipal.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Element/Conjunt

Les restes ceràmiques i òssees es conserven en el Museu Comarcal de Manresa. Com a
restes arqueològiques estan sotmeses a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.

Entorn protecció

S'ha d'establir un entorn de protecció en tota aquesta àrea de
Viladordis i Les Marcetes degut a la gran quantitat de sepulcres que
s'han trobat en el subsòl i, per tant, s'ha de considerar com una zona
d'espectativa arqueològica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
12. AGRÍCOLA

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Documental

Exterior

Nº inventari

1511

Nº catàleg
Nivell prot.

Nº reg/cat

Patrimoni arqueològic

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Tipologia

Edifici religiós

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q006.07.

Cronologia

400 / 1492 Medieval/ -218 / 476 Romà

Regulació de les
intervencions

Context

Església romànica de nau única i absis semicircular. Arran del canvi
de paviment a l'interior del temple, l'any 1983 els Amics de l'Art
Romànic del Bages procediren a resseguir els fonaments i fer sondejos
en el subsòl. Sota l'enllosat del prebisteri es localitzà l'absis

Data impressió: 14/04/2011
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Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

SANTA MARIA DE VILADORDIS

Usos permesos

Q006.07

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Se sap que l'exèrcit musulmà d'Al-mansur destruí la capella
preromànica l'any 999. El lloc es documenta al segle X i l'església
apareix citada explícitament l'any 1020. A partir del 1094 l'església es
documenta com a parròquia. /
Els anys 1975-1976 Miquel Cura, juntament amb veïns del lloc,
excavaren el sector de l'entrada del temple. /
L'any 1983, aprofitant les obres de remodelació del sòl de l'església,
els Amics de l'Art Romànic del Bages hi practicaren uns sondejos.

Bibliografia

/ Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. XI: El Bages / 1984
AMICS DE L'ART ROMÀNIC DEL BAGES / Exploracions a Santa
Maria de Viladordis / Dovella: Revista Cultural de la Catalunya
Central / Any IV / Abril 1984 / 13
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010
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Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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TORRE I RESIDÈNCIA ELS COMTALS

Q007

TORRE I RESIDÈNCIA ELS COMTALS
el conjunt que formen la torre de guaita i la zona de la residència on
s'hi trobaren tombes d'arca triangular, segurament d'època romana.
Igualment, l'antiga colònia d'Els Comtals queda inclosa dins d'aquest
espai. Per tant, s'hi barreja tan el període romà com el medieval i,
posteriorment l'industrial d'una manera molt evident.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Crta. Manresa ́ Abrera, s.n.

Elements
Coordenades UTM x = 403827
y = 4616961

;

Identificació al plànol 9
Grafisme categoria

Q007

Delimitació bé
Entorn protecció

En destaquem la torre de vigía, la colònia industrial i el conjunt de tombes romanes que s'hi
van trobar, juntament amb l'església dels Comtals com a elements d'una gran activitat
històrica que permeten creure en la troballa de restes en el subsòl.

Ús actual

DADES CADASTRAL
Polígon 376

Referència cadastral 3768002DG0136E0001XM

, Parcel·la 8002

Titularitat

Ús original/altres

Pública / Privada

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
Els diversos elements com l'església, la torre i la colònia tenen un bon estat de conservació.

Entorn de protecció Bo
Aquesta zona es trova envoltada de camps i zones ermes i, per tant, no ha patit masses
modificacions a nivell de subsòl.
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

S'ha de protegir la torre en la seva integritat alhora que el seu
subsòl. Igualment la residència d'AMPANS juntament amb la capella i el
seu pati exterior queden protegits de forma integral com a estructures
incloent-hi el seu subsòl. Finalment, la fàbrica com ha estructura
resta protegida integralment amb la protecció d'una arqueologia
vertical consistent en un possible estudi de paraments en qualsevol
acció que s'hi vulgui dur a terme.

Entorn protecció

L'entorn de protecció s'extén des de la via dels ferrocarrils dels
catalans, a uns 20 metres de la Torre d'Els Comtals fins als murs que
tanquen la residència d'Els Comtals. Tot l'espai que hi queda inserit
resta supeditat a una proteció del subsòl en qualsevol acció que es
vulgui realitzar, delimitat pel nord per l'antiga estació de tren i pel sud fins al límit del terme.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La gran quantitat d'elements històrics juntament amb la situació estratègica d'entrada a la
ciutat fan creure aquesta zona com a succeptible de contenir restes arqueològiques en el
subsòl.

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SU (Sòl Urbà) / SNU (Sòl no
urbanitzable)
PLA PARCIAL Els Comtals
2. INDUSTRIAL; 2.2 Edificació aïllada
D. ESPAIS LLIURES; D.4 Parc del Cardener

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

Patrimoni arqueològic

Regulació de les
intervencions

Lloc d'enterrament

Cronologia

Romà - Medieval - Industrial

Context

La zona dels Comtals és una de les zones històriques de Manresa, amb

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció s'extén des de la via dels ferrocarrils dels
catalans, a uns 20 metres de la Torre d'Els Comtals fins als murs que
tanquen la residència d'Els Comtals. Tot l'espai que hi queda inserit
resta supeditat a una proteció del subsòl en qualsevol acció que es
vulgui realitzar, delimitat pel nord per l'antiga estació de tren i pel sud fins al límit del terme.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Exterior
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Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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TORRE I RESIDÈNCIA ELS COMTALS

Usos permesos

Q007

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

El mateix nom d'Els Comtals indica un passat històric evident. La zona ha estat un enclau
estratègic com a entrada de Manresa, tal i com podem observar per una de les torres que
es conserven en el terme de Manresa, juntament amb l'església d'els Comtals, demostrant
que es tracta d'una zona de certa activitat al llarg de l'edat mitjana i moderna, com a zona
d'accés al terme de Manresa. Posteriorment, la utilització industrial del riu Cardener
provocà l'aparició d'una de les colònies industrials més importants del terme de Manresa.
La colònia d'Els Comtals es un dels referents de l'arqueologia industrial, incloent-hi el
sistema de rescloses.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
SÀNCHEZ, E.; TORRAS, M.; VALDENEBRO, R / Programa
d'Arqueologia Urbana de la Ciutat de Manresa / 1992

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:

1/7/2010

Fitxes de béns arqueològics

Pàgina 103 de 152

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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ELS COMTALS

Q007.01

ELS COMTALS
Va ser descobert l'any 1877 i publicat l'any 1928, i fou arrasat en
eixamplar la carretera C-1411 cap a l'any 1973. Degut a això no es
conserva material arqueològic. En descobrir-se al segle XIX
aparegueren 10 tombes del tipus cista. Del tipus arca triangular només
es coneix, aquí, un exemplar, que fou seccionat junt amb una sepultura
de cista, en obrar-se a la carretera l'any 1917.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Entre la casa d'Els Comtals i la carretera 1411

Coordenades UTM x = 403680
y = 4616937

DADES CADASTRAL
Polígon 37680

Identificació al plànol 9
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Elements

Referència cadastral 3768005DG0136E0001EM

, Parcel·la 05

Titularitat

Pública

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
2. INDUSTRIAL; 2.1 Illa tancada
E. EQUIPAMENTS; E.9 De reserva

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Ús actual

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Ús original/altres

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

1516

Nº reg/cat

Segons l'article de J. Guitart (GUITART, 1928), la necròpolis fou
identificada en dos moments diferents i en conjunt es varen descobrir
un total de 13 sepultures possiblement d'època romana. L'any 1877 es
van localitzar 10 sepultures en forma d'estret paral·lelepípede "en les
terres properes a la casa". L'any 1917 es van identificar 3 tombes que
havien estat descobertes quan es modificà la carretera de Monistrol a
Manresa "al fer el desmunt davant la casa dels Comdals". Les restes
documentades l'any 1917 estaven situades "davant de l'entrada de la
torra propietat dels senyors Bach Germans, en el marge dret de la
carretera anant en direcció Sur i a cosa d'un metre d'alçada damunt del
nivell de la carretera, i són cobertes solament per un o dos pams de
terra conreuada". La carretera que esmenta l'article del 1928
correspon amb exactitud a l'actual vial d'accés a la finca dels Comdals
(i connexió al barri a través del pont), des de la C-55. Per tant, les 3
sepultures cal ubicar-les just davant la porta de la finca dels Comdals i
al marge oest de l'actual vial, on actualment hi ha un aparcament de
vehicles. Totes aquestes dades permeten interpretar que les restes de
les sepultures identificades l'any 1917 i les que poguessin romandre
vers l'oest foren destruïdes en construir-se la carretera C-55.
La intervenció arqueològica realitzada l'any 2007 amb motiu del
desdoblament de la carretera C-55 i el nou vial de connexió a la C-25,
tram Castellbell i el Vilar-Sant Fruitós de Bages, així també ho indica.
Durant aquesta intervenció, la prospecció superficial realitzada en
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
aquest sector i les rases fetes en les dues parcel·les situades en el vial
d'accés als Comtals i la pròpia carretera C-55, van donar resultats
arqueològics negatius.
Ateses les circumstàncies, és poc probable que es conservin restes de
la necròpolis a l'oest del vial d'accés als Comdals. No pot
descartar-se, però, la conservació de sepultures a l'interior de la finca
dels Comdals, especialment al pati davanter, que correspon a la
prolongació natural i escassament rebaixada dels antics camps on es
localitzaren les restes. És probable que les restes localitzades l'any
1877 "en les terres properes a la casa" corresponguessin precisament
a aquesta zona.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Molt dolent
No es conserva cap tipus de rastre d'aquesta necròpolis.

Entorn de protecció Dolent
Els recents treballs a la carretera C-55 fan que hagi estat una zona molt remenada.

Tipologia

Lloc d'enterrament

Cronologia

284 / 476 Romà Baix Imperi / Romà Baix Imperi

Situació de risc

Context

Cementiri tardoromà d'inhumació, format per tombes del tipus d'arca
triangular i del tipus de cista rectangular. Algunes parets s'intercalaven
entre les sepultures. El coneixement d'aquest jaciment és molt limitat.

Element/Conjunt

Data impressió: 14/04/2011
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CATALOGACIÓ
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No es té constància de cap fragment conservat.

Data impressió: 14/04/2011

Document de caire informatiu que no conté la diligència d’aprovació definitiva.
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ELS COMTALS

Q007.01

Entorn protecció

Tota aquesta zona dels Comtals és d'un gran passat històric. Els
voltants de la casa es consideren zona d'espectativa arqueològica per
dos motius: diverses fonts asseguren que en la zona actual del pati hi
hauria restes de tombes i, alhora, la ubicació en la mateixa zona de
l'església d'Els Comtals.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q007.01.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Bibliografia

DAURA i JORBA, A.; PARDO i CIRCUNS, D / Restes romanes baix
imperials a la conca mitjana-alta del riu Llobregat: noves dades per a
un panorama poc conegut / Estrat: revista d'arqueologia, prehistòria i
història antiga / 1991 / 4 (octubre)
DAURA, A.; GALOBART, J / L'arqueologia al Bages / Manresa /
1983
GUITART, J. / Inventari de troballes comarcals / Butlletí del Centre
Excursionista Montserrat / Manresa / Vol. VI / 1928

Observacions
Data de redacció:

Data impressió:
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CARRER SANT ANDREU / PLAÇA HOSPITAL

Q008

CARRER SANT ANDREU / PLAÇA HOSPITAL

Q008

Ús actual

LOCALITZACIÓ

Ús original/altres

Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 1: BARRI ANTIC I REFORMA
Carrer Sant Andreu
Plaça Hospital
Identificació al plànol 6
Coordenades UTM x = 402600
;
Grafisme categoria
y = 4619947

DADES CADASTRAL
Polígon

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt
Delimitació bé
Entorn protecció

Entorn de protecció Bo
Es troba adossat al nucli antic de Manresa i, per tant és una zona amb gran activitat
històrica.

Referència cadastral

, Parcel·la

Bo
En general, tan els edificis històrics com la resta d'habitatges es conserven en bon estat.

Titularitat

Pública i Privada

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Entorn protecció

La zona antigament de fora muralles es delimita a partir de: els edificis adossats al carrer
de Sant Andreu, la Baixada dels Drets per la vessant oriental, part de la Via de Sant Ignasi,
Carrer Cantarell en la seva majoria, plaça Hospital i part del carrer d'en Llussà.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La zona del carrer de Sant Andreu i plaça Hospital té gran importància històrica degut al fet
que es tracta de la primera zona de vivendes de fora muralles en l'època medieval, alhora
que un centre hospitalari. Aquest fet provoca que la gran majoria d'edificis conservin cellers
i estructures modernes i/o medievals en les seves parts inferiors. Per aquest motiu es
considera aquesta zona com d'espectativa arqueològica.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.1 Nucli antic

Exterior

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

En aquesta zona que compren els carrer St Andreu, la plaça Hospital i els edificis que s'hi
adossen hi ha algun edifici i estructura ja
protegides pel catàleg de patrimoni de Manresa. Es considera que s'han
de realitzar estudis de paraments en aquells edificis que rebin
qualsevol tipus d'actuació. Igualment el subsòl queda protegit com a
zona d'espectativa arqueològica en tots els solars, excepte en els d’edificis construïts amb
posterioritat al 1900 en que s’hagin realitzat treballs de remoció del subsòl o eliminació
total d’estructures antigues.

Ortofoto

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Entorn de protecció La zona antigament de fora muralles es delimita a partir de: els edificis adossats al carrer
de Sant Andreu, la Baixada dels Drets per la vessant oriental, part de la Via de Sant Ignasi,
Carrer Cantarell en la seva majoria, plaça Hospital i part del carrer d'en Llussà.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.
Tots els edificis construits amb posterioritat a l'any 1900 en que hi hagi hagut una remoció
del subsòl i eliminació total d'estructures antigues queden exclosos de la condició d'informe
previ.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'habitació

Cronologia

Medieval-Modern

Context

El carrer de Sant Andreu i la plaça Hospital reben el seu nom a l'edifici situat justament en
aquesta plaça on s'hi troben l'església de Sant Andreu i l'antic hospital en honor al mateix
sant. Entre aquests dos edificis d'origen medieval i la porta del carrer Sobrerroca de la
muralla de Manresa, es va anar estructurant un conjunt de cases, donant lloc als actuals
carrer i plaça.

Data impressió: 14/04/2011
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Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de carpacter
arqueològic s'han desotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català i al Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya
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CARRER SANT ANDREU / PLAÇA HOSPITAL
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Un recinte murat fóu aixecat a l'entorn del segle XII encabia a dintre els turons del Puig
Cardener i el Puig Mercadal, així com també l'església de Sant Miquel i el populós barri
que havia crescut al voltant del mercat.
Datat abans del 1300, l'hospital i església adjacent vertebren un nou carrer i petit barri fora
muralles al sector nord-oriental de la muralla.

Bibliografia

- Ajuntament de Manresa (2010). Les Muralles de Manresa. Itinerari per la hitòria de la
ciutat. Opuscle informatiu.
- SÁNCHEZ, E.; VALDENEBRO, R; TORRAS, M (1992), Programa d'Arqueologia Urbana,
Ajuntament de Manresa.
ESPAÑOL, F. [et al.] / Manresa Medieval. Història, Art i Cultura a
l'Edat Mitjana / Manresa / 2001
VALLDENEBRO, R / Les muralles de Manresa / La crisi de l'Edat
Mitjana a la Catalunya Central / 1994
VALDENEBRO, R. / L'evolució urbana de Manresa i les seves
muralles / Manresa medieval. Història, art i cultura a l'Edat Mitjana /
Manresa / 2001
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LA COVA DE SANT IGNASI / CASAL DE LES ESCODINES

Q009

LA COVA DE SANT IGNASI / CASAL DE LES ESCODINES
a l'esglèsia. Per la importància religiosa i històrica del lloc es
probable que tan en el subsòl com en el seu entorn contingui restes
materials o alguna possible necròpolis.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 2: ESCODINES I ZONA ANTIGA DEL REMEI
camí de La Cova

Coordenades UTM x = 403257
y = 4619533

DADES CADASTRAL
Polígon 289

Q009

;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Elements

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 2898028DG0129G0001PL

, Parcel·la 8028

Titularitat

Pública / Privada

La Cova de Sant Ignasi és un conjunt arquitectònic d'una església barroca més el modern i
enorme edifici neoclàssic del seu costat, que constitueix juntament amb el Pont Vell
romànic i la silueta gòtica de la Seu, una de les imatges clàssiques de l'entrada a la ciutat
de Manresa.
Edificats al puig de Sant Bartomeu en una de les balmes formades per l'erosió de les
aigües del Cardener, on segons la tradició s'hi va recloure sant Ignasi de Loiola a pregar i
fer penitència durant el seu sojorn a la ciutat del 25 de març de 1522 a principis de febrer
de 1523,i on hi va escriure les parts essencials dels Exercicis Espirituals.

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
La casa d'exercicis espirituals i l'església de La Cova tenen un bon estat de conservació.

Entorn de protecció Bo
Tan el camí de la Cova com la part posterior de l'edifici on es troba el jardí no han patit
modificacions en el subsòl de manera massa continuada, amb la qual cosa es creu que
poden contenir restes de caràcter arqueològic, al igual que el subsòl, evidentment de
l'església i la casa d'exercicis espirituals.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Element/Conjunt

L'edifici de l'església i la casa d'exercicis espirituals tenen
protecció integral, encara que hi hauria d'haver un estudi de
paraments abans de realitzar qualsevol acció sobre l'estructura del
conjunt. Igualment el subsòl dels dos edificis, l'antiga presó i l'entorn d'aquests queda
protegit.

Entorn protecció

L'entorn de protecció es basa en el subsòl dels terrenys que emmarquen
els dos edificis. Es delimita al nord-est i sud-oest del conjunt
d'edificis. Per la part nord-oriental l'entorn agafa l'actual jardí de
la Cova, mentre que per la vessant sud-occidental l'espai de protecció
es basa en els camps de sóta de la cova. Qualsevol dels espais
d'aquest entorn s'inclou com a zona d'espectativa arqueològica. Del casal de les
Escodines, sobretot a la part del pati però també en el subsòl de l'edifici poden aparèixer
algun tipus d'estructura anterior.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La història religiosa de l'indret provoca que puguin aparèixer
estructures vinculades a l'antiga església, alguna possible necròpolis
i, inclús algun vestigi material que indiqui la validesa arqueològica
de l'indret.

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.5 Parc paisatgístic
E. EQUIPAMENTS; E.4 Cultural, E.10 Dotacions privades

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria
Procedència

Tipus de bé
Classificació

Zona espectativa arqueològica

Nº inventari
Nº reg/cat

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Data

Patrimoni arqueològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Edifici religiós

Cronologia

1522-1969

Context

La Cova de Sant Ignasi de Loyola es troba inclosa dins el catàleg de
patrimoni de Manresa. L'edifici ha patit diverses ampliacions, de les
quals la més recent ha estat la Casa d'Exercicis espirituals adossada

Data impressió: 14/04/2011

Fitxes de béns arqueològics

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció L'entorn de protecció es basa en el subsòl dels terrenys que emmarquen
els dos edificis. Es delimita al nord-est i sud-oest del conjunt
d'edificis. Per la part nord-oriental l'entorn agafa l'actual jardí de
la Cova, mentre que per la vessant sud-occidental l'espai de protecció
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LA COVA DE SANT IGNASI / CASAL DE LES ESCODINES

Q009

es basa en els camps de sóta de la cova. Qualsevol dels espais
d'aquest entorn s'inclou com a zona d'espectativa arqueològica. Del casal de les
Escodines, sobretot a la part del pati però també en el subsòl de l'edifici poden aparèixer
algun tipus d'estructura anterior.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

A finals del segle XVI es desperta l'interès pels llocs ignasians i es comença a venerar la
Cova. Es col•loca una creu al cim de la roca i es tanca la balma amb una porta.
El 1603 la marquesa d'Aitona donà a la Companyia els terrenys de la cova, damunt la qual,
ampliada, fou construïda una capella. La creença d'haver suat sang el 1627 el Crist de la
Creu del Tort, venerat a la cova, n'augmentà la devoció dels fidels. Del 1660 al 1678 hi fou
edificada una torre per a casa d'exercicis espirituals i per acollir els pelegrins que venien a
la Cova.
Després fou enriquit l'interior de la cova amb una fastuosa decoració en alabastre (1671)
obra dels escultors manresans Joan i Francesc Grau (pare i fill) i de llur deixeble Josep
Sunyer, que esculpiren el retaule amb marbre blanc i negre a finals del segle XVII. El 1720
foren col•locats uns originals estucs del germà Sesé. L'arquitecte vigatà Josep Moretó en
construí l'església (1759-63), una mostra típica de l'arquitectura jesuítica i considerat el
principal conjunt barroc del Bages, que no fou decorada fins després de la restauració de
la Companyia (1860-64). La façana és molt notable, disposada a la manera d'un gran
retaule, on es mostra Sant Ignasi vestit de penitent i escrivint els Exercicis. L'interior, d'una
sola nau i amb passadissos laterals, conté interessants escultures de Joan Flotats i
pintures de Sebastià Gallés, amb un cert to neorococó.
Entre 1915 i 1922 s'hi portà a terme una reforma al vestíbul que incloïa la decoració actual.
Va ser realitzada per Martí Coronas amb un estil modernista. El mur del fons, que marca el
pas de l'avantcova a la Cova, és decorat amb àngels en bronze per Josep Llimona.
Aleshores hom dedicà el lloc a tercera provació, segon noviciat dels jesuïtes, i l'any 1894
s'enderroca l'antiga residència i hi fou iniciada la construcció d'un gran edifici d'inspiració
neoclàssica, segons un projecte de Ferran Martorell, residència dels pares jesuïtes.
Compta amb una important biblioteca especialitzada.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
SÀNCHEZ, E.; TORRAS, M.; VALDENEBRO, R / Programa
d'Arqueologia Urbana de la Ciutat de Manresa / 1992
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CASTELL DE PUIGTERRÀ

Q010

CASTELL DE PUIGTERRÀ
la muralla de paredat de pedra i morter. El fort responia a la típica
fortificació militar de conjunt de dependències reunides, que
sobresortien per sobre del mur que les envoltava i les protegia.

Altres denominacions Fortí de Santa Isabel

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

ZONA 5: PLÇA. CATALUNYA, PSG I RODALIES I CRTA. VIC-REMEI
Puigterrà

Coordenades UTM x = 402474
y = 4620446

DADES CADASTRAL
Polígon 250

;

Codi INE 081136

Ús original/altres

Delimitació bé
Entorn protecció

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Ús actual

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Referència cadastral 25050C3DG0220A

, Parcel·la 50

Q010

Titularitat

Pública / Privada

Dolent
La gran destrucció i deixadesa que patí el castell ha fet que les restes que se'n conserven
siguin uns murs de 1 m. d'alt a la seva vessant sud.

Entorn de protecció Bo
El castell es troba en un parc considerat com a espai verd i, per tant, no urbanitzable.
Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

Els elements que es conserven s'han de protegir com a BCIN segons el Decret
22/04/1949, BOE 05/05/1949.
(Veure fitxa M002 del catàleg de béns arquitectònics)

Entorn protecció

Aquesta zona d'espectativa arqueològica protegeix tot el recinte de Puigterrà, delimitat pels
carrers C/ Sol, C/Pujada del Castell, C/Circumval·lació

Raons
d'incorporació al
catàleg

El fet de trobar restes d'un antic castell demostra que la zona té evidències d'activitat en el
subsòl, i, per tant, és succeptible de contenir altres restes associades al castell.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior
Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

REGULACIÓ VIGENT

Entorn de protecció Aquesta zona d'espectativa arqueològica protegeix tot el recinte de Puigterrà, delimitat pels
carrers C/ Sol, C/Pujada del Castell, C/Circumval·lació

Instrument
Classificació
Qualificació

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.2 Parc urbà

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº reg/cat
Data

Patrimoni arqueològic

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Tipologia

Assentament militar

Cronologia

1822

Context

Al cim de Puigterrà, extramurs de la ciutat, es construí al segle XIX
un castell del qual actualment no se'n conserva pràcticament res.
Solament en l'extrem sud del puig es poden veure restes de fonament de

Data impressió: 14/04/2011
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Inf. històrica

Construït el 1822, va ser abandonat el 1880, concentrant les forces militars a la caserna
del convent del Carme. Es conserven fotografies a l'Arxiu Històric de Manresa.

Bibliografia

SÀNCHEZ, E.; TORRAS, M.; VALDENEBRO, R / Programa
d'Arqueologia Urbana de la Ciutat de Manresa / 1992
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FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
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TORRE SANTA CATERINA

Q011

TORRE SANTA CATERINA

Q011

restes materials.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Camí de Santa Caterina

Coordenades UTM x = 402478
y = 4619385

DADES CADASTRAL
Polígon 015

;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 08112A015000570000QY

, Parcel·la 00057

Titularitat

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
La torre manté la seva estructura arrodonida tot i mancar-li algun dels elements originals.

Entorn de protecció Bo
Es troba situada en una zona no urbanitzable, i per tant, és molt probable que contingui
restes en el subsòl.

Pública

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

La torre ja està protegida com a BCIN, ja que es tracta d'un element de defensa, dins del
Decret de 22/04/1949, BOE 05/05/1949.
(Veure fitxa M004 del catàleg de béns arquitectònics)

Entorn protecció

Es protegeix l'entorn de la torre de Santa Caterina tal i com es mostra en la informació
gràfica d'aquesta fitxa.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Aquesta zona estratègica contenia elements associats a la torre i, per tant, el subsòl és
succeptible de contenir restes arqueològiques.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Entorn de protecció S'ha de protegir 25 metres en sentit oest i 10 metres en sentit est referenciats en la torre
com a punt central, formant una el·lipse.

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.1 Gran parc

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Patrimoni arqueològic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Tipologia

Assentament militar

Inf. històrica

Cronologia

s.XIX

Context

Torre de vigía situada a l'extrem meridional de la ciutat, a la vora
sud del Cardener. Es tracta d'un torre carlina de planta circular feta
amb carreus força irregulars units amb morter. La torre i voltants són
zones històriques de vigilància i, per tant, es molt probable trobar-hi

Aquesta torre carlina tingué la funció de guaita, amb funcions defensives al llarg de les
guerres carlines que patí la Catalunya central al llarg del segle XIX. En aquesta zona és
probable que es conservin restes d'un monestir i església del segle XII.

Bibliografia

FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
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CAPELLA ST.CRIST SALVADOR

Q012

CAPELLA ST.CRIST SALVADOR
zona on creiem que es molt probable que apareguin elements materials
associats a l'església.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Cr. Moià, s.n. (El Guix)

Coordenades UTM x = 404084
y = 4621863

DADES CADASTRAL
Polígon 421

Q012

;

Ús actual
Ús original/altres

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Referència cadastral 4219013DG0241A0001ME

, Parcel·la 9013

Titularitat

Bo
L'església es conserva en bon estat

Entorn de protecció Bo
Al voltant de l'edifici hi ha una zona més elevada que els carrers que l'envolten donant un
marge a l'església on es probable que encara es conservin restes arqueològiques.

Pública

Situació de risc

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

La capella ja està inclosa dins el Catàleg de Patrimoni actual. L'església de Sant Crist
Salvador queda protegida en la seva integritat i s'hi han de realitzar estudi de paraments
en qualsevol intervenció que s'hi vulgui realitzar. El subsòl de l'església i el seu entorn
immediat queden també protegits.
(Veure fitxa R010 del catàleg de béns arquitectònics)

Entorn protecció

El monticle que queda al voltant de la capella s'ha de considerar amb gran espectativa de
troballes arqueològiques en el subsòl degut a la gran activitat històrica.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La capella ha estat durant molts segles un punt d'acció humana constant, i és un espai
succeptible de contenir restes arqueològiques associades a aquella.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans

Entorn de protecció El monticle que queda al voltant de la capella s'ha de considerar amb gran espectativa de
troballes arqueològiques en el subsòl degut a la gran activitat històrica.

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Patrimoni arqueològic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Edifici religiós

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Cronologia

s.XIII - s.XVII

Context

Zona situada entre el polígon d'Els Dolors i la zona d'El Guix, on
s'hi ubica una petita esglesiola protegida dins del catàleg de
patrimoni de Manresa. L'església es troba envoltada d'una zona més
elevada que els carrers rebaixats que hi ha al seu voltant. És aquesta
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Inf. històrica

La capella es troba en l'entrada nord a la ciutat, dins el barri del Guix. Tenim referències ja
de l'edifici des del segle XIII.
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ESGLÉSIA DE ST PAU - JESUÏTES

Q013

ESGLÉSIA DE ST PAU - JESUÏTES

Q013

marcat ús històric en tot el seu entorn.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Elements
Codi INE 081136

ZONA 8: RESIDENCIAL DE POSTGUERRA FINS AL 1970
Sant Pau

El conjunt d'església i residència ha estat un element d'allotjament de peregrins desde
l'Edat Mitjana.

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 402980
y = 4618951

DADES CADASTRAL
Polígon 014

;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

, Parcel·la 00084

Titularitat

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Referència cadastral 08112A014000840000QG
Privada

Bo
Les dues estructures associades estan en bon estat de conservació.

Entorn de protecció Dolent
L'entorn del conjunt està plà d'edificis posteriors a la vessant sud-est. Malgrat això, sóta
d'aquestes estructures es probable que es conservin encara restes de caràcter arqueològic
i funerari, al igual que ens els camps de conreu que hi ha al sud dels edificis.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

REGULACIÓ VIGENT

Entorn protecció

L'entorn de l'església i residència rep una protecció com a zona
d'espectatica arqueològica al voltant d'aquestes estructures.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La situació estratègica en el territori alhora que la gran activitat religiosa i d'allotjament
d'aquest conjunt edificatori fan creure molt possible que el subsòl contingui restes de
caràcter arqueològic i, per tant, s'ha de considerar com a zona d'espectativa arqueològica.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SISTEMES
D. ESPAIS LLIURES; D.5 Parc paisatgístic

Exterior

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

L'església i residència reben una protecció integral i s'hi hauria
d'incloure una protecció a nivell d'estudi de paraments en qualsevol
actuació que es vulgui realitzar en l'estructura del conjunt
edificatiu. Igualment el subsòl de les dues estructures queda protegit
com a zona d'espectativa arqueològica al igual que el seu entorn més
proper.
(Veure fitxa R001 del catàleg de béns arquitectònics)

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Patrimoni arqueològic

Entorn de protecció L'entorn de l'església i residència rep una protecció com a zona
d'espectatica arqueològica en un radi de 50 metres al voltant
d'aquestes estructures.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Edifici religiós

Cronologia

1308-1835

Context

L'església de Sant Pau i la residència dels jesuïtes ja estan
protegides pel catàleg de patrimoni de Manresa. Es tracta d'una zona
de gran importància històrica degut a la seva posició territorial,
dins l'entrada natural de la ciutat de Manresa. Per tant, conserva un
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CONVENT DE SANTA CLARA

Q014

CONVENT DE SANTA CLARA
restes materials tan de les seves estructures com en l'entorn
d'aquestes.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA 2: ESCODINES I ZONA ANTIGA DEL REMEI
camí nou de Santa Clara

Coordenades UTM x = 403292
y = 4619556

DADES CADASTRAL
Polígon 339

Q014

;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Titularitat

El temple és una construcció romànica tardana, amb un interessant portal on s'insinuen
trets goticitzants. De les construccions medievals només en resten alguns elements aïllats,
entre els quals destaca el portal d'estructura romànica probablement de finals del segle XIII
o principis del XIV, fet prou lògic si tenim en compte els trets estilístics dels capitells, que
mostren unes formes gòtiques incipients.

Ús actual
Ús original/altres

Referència cadastral 3395002DG0139G0001YM

, Parcel·la 5002

Elements

Pública / Privada

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Bo
El convent i residència mantenen una bona conservació.

Entorn de protecció Bo
Per la part sud del conjunt arquitectònic hi ha camps de conreu que permeten contenir
restes arqueològiques relacionades amb els edificis religiosos.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SU (Sòl urbà)
1. RESIDENCIAL; 1.7 Edificació segons anterior volumetria
D. ESPAIS LLIURES; D.3 Places i jardins urbans, D.5 Parc paisatgístic
E. EQUIPAMENTS; E.1 Educatiu, E.10 Dotacions privades

Element/Conjunt

L'església, convent i residència de les dominiques té una protecció
integral. S'hauria de protegir a nivell d'estudi de paraments en
qualsevol actuació que es realitzés en la seva estructura. Igualment
el subsòl dels edificis es protegeix alhora que l'entorn d'aquests.
(Veure fitxa R007 del catàleg de béns arquitectònics)

Entorn protecció

L'entorn de protecció va des del C. Nou de Santa Clara per la vessant
septentrional fins al camí de terra per la vessant sud. Igualment
limita l'entorn el carrer del Peix per occident i el carrer Oleguer
Miró (en part) per la vessant oriental.

Raons
d'incorporació al
catàleg

La importància del convent a nivell històric fa creure en una possible
zona d'estructures associades a aquest o alguna tipus de necròpolis,
per tant es considera d'interès arqueològic per la gran probabilitat
de trobar evidències materials en el subsòl.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Entorn de protecció L'entorn de protecció va des del C. Nou de Santa Clara per la vessant
septentrional fins al camí de terra per la vessant sud. Igualment
limita l'entorn el carrer del Peix per occident i el carrer Oleguer
Miró (en part) per la vessant oriental.

Documental

Regulació de les
intervencions

Nº reg/cat
Data

Patrimoni arqueològic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Edifici religiós

Cronologia

1322-1962

Context

El convent de Santa Clara i la seva residència ja estan incorporats
dins el catàleg de patrimoni de Manresa. El seu subsòl podria contenir
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Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
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CONVENT DE SANTA CLARA
Usos permesos

Q014

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

Fundat l'any 1322 com a convent de monges menoretes o clarisses, s'instal•là vora una
antiga capella dedicada a dos sants guaridors —sant Blai i sant Llàtzer— que en algun
temps havia servit d'hospital o llatzeret d'empestats.
El 1342 comencen les obres del claustre amb el suport reial. El 1351 participen en la
fundació de Santa Clara de Balaguer. Al segle següent entra en un període de decadència,
que fins i tot obliga a la comunitat a abandonar el lloc. S'extingí el 1599 amb la mort de la
darrera monja que l'ocupava.
El 1602 s'hi establien monges dominiques, procedents del convent barceloní dels Àngels.
D'aquí ve que el nom oficial d'aquest monestir sigui Nostra Senyora dels Àngels i Santa
Clara.
L'església antiga de Sant Blai i Sant Llàtzer, documentada ja l'any 1292, fou objecte
d'importants millores, i s'engrandí el presbiteri de l'altar major, on es posà un altar de la
Mare de Déu dels Àngels i Sant Domènec, el qual fou cremat pels francesos el dia de la
seva entrada a Manresa l'any 1811.
A principis del segle XX es feren importants construccions dins del recinte del convent, i
fou quan s'edificà l'ala modernista seguint el projecte de l'arquitecte Alexandre Soler i
March.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
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d'Arqueologia Urbana de la Ciutat de Manresa / 1992
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LA CULLA

Q015

LA CULLA
1009. La major part de l'edifici actual correspon al mas medieval
d'entre els segles XIII i XV, però la prova documental més antiga de
l'existència de la casa és del segle XIV.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Q015

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Crta. del Pont de Vilomara, s.n.

Ús actual
Ús original/altres

Coordenades UTM x = 403589
y = 4619608

DADES CADASTRAL
Polígon 3497

;

Identificació al plànol 6
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 3497005DG0139G0001SM

, Parcel·la 005

Titularitat

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Pública / Privada

Bo
L'edifici ha tingut adequacions recents que fan que tingui una bona conservació.

Entorn de protecció Bo
L'entorn de La Culla és una petita zona de camps de conreu, i, en la qual, el subsòl no ha
estat massa explotat i és succeptible que conservi restes arqueològiques relacionades amb
l'antic mas i les seves dependències.
Situació de risc

CATALOGACIÓ

REGULACIÓ VIGENT

Entorn protecció

Queda protegit tan l'edifici com l'entorn del turó, assenyalat per la
zona arbrada.

Raons
d'incorporació al
catàleg

El seu passat històric, juntament amb les diverses reformes fa creure
que en el subsòl hi ha elements d'antigues estructures i, per tant,
s'ha de considerar com a zona d'espectativa arqueològica.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SISTEMES
E. EQUIPAMENTS; E.0 Supramunicipal

Exterior

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

La casa de la Culla està inclosa en l'actual catàleg de patrimoni de
Manresa en la seva integritat. Creiem que ha de tenir, a més, una
protecció d'estudi de paraments en qualsevol actuació que es vulgui
realitzar en la seva estructura. Per altra banda, el subsòl de
l'edifici i el seu entorn reben la consideració de zona d'espectativa
arqueològica.
(Veure fitxa RR003 del catàleg de béns arquitectònics)

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Patrimoni arqueològic

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció Queda protegit tan l'edifici com l'entorn del turó, assenyalat per la
zona arbrada.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Lloc d'habitació

Cronologia

s.XIV - 1982

Context

La privilegiada ubicació de la casa de la Culla dalt d'un turó i
dominant la plana li va donar el seu nom, que té la mateixa etimologia
que cogulla o cogulló. El primer document que s'ha trobat amb el nom
de la Culla és el pergamí d'un testament datat de l'11 de desembre del
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LA CULLA

Q015

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Descripció
complementària

Identificable per la seva torre de defensa aixecada com a punt de guaita de la ciutat de
Manresa en moments de conflictes bèl•lics, el segle XVI la Culla ja era una de les masies
més riques de Manresa. Les seves terres s'estenien per tot el pla de cal Gravat, la
Balconada i Bufalvent, fins a la vora del Pont de Vilomara. En total, devien ser cap a 350
hectaries dedicades, sobretot, a la vinya, l'olivera i els cereals. Punt de pas obligat en el
camí ral de Barcelona a Manresa. La casa estava inclosa en la ruta de la caritat de Sant
Ignasi durant la seva estada a la ciutat. La creença popular era que sant Ignasi passava
moltes hores d'oració al peu de la creu de la Culla.

A mitjan de segle XIX, quan la fil•loxera va devastar les vinyes de França i la plaga encara
no havia arribat a Catalunya, es van plantar ceps a totes les terres de secà de la Culla. Per
això, el 1865 es van ampliar les instal•lacions de la casa dedicades a l'elaboració de vi. Les
seves cinc tines de grans dimensions tenien capacitat per emmagetzamar 85.000 litres de
vi. Més endavant, la crisi de la fil•loxiera va provocar que la casa quedés deshabitada. Per
això, durant dos anys, va allotjar una comunitat de caputxins expulsats de França.
Al final del segle XIX, Joan Pelfort, president de la diputació de Barcelona, va comprar la
finca. La família hi passava llargues temporades, però era habitada permanentment per
masovers. La tragèdia d'un matrimoni de masovers va crear la llegenda negra de la casa
de la Culla. Cap al 1920/1921 es varen contractar el matrimoni format per Joan Guixé i
Lluïsa Oliveras com a nous masovers, dels que es deia que eren maçons o espiritistes. El
22 de març del 1923 es va trobar el cadàver de l'home al costat dels ramals de la Sèquia.
El 9 de maig es va trobar assassinada la dona dins la casa, el costat de la pica de l'oli. Els
fets van donar peu a les històries de bruixeria i fantasmes que habitaven la casa. Pel que
sabem, mai es va aclarir la veritat. En el lloc precís una pedra gravada amb una creu, les
inicials JG i la data encara ho recorda. D'aquests fets en derivaren ràpidament històries de
bruixes i fantasmes que vivien a la Culla, de manera que hi hagué dificultats per a trobar
masovers disposats a anar-hi a viure. Aquestes connotacions misterioses són encara
presents a la memòria popular de Manresa.
Inf. històrica

Del 1929 a 1950 la família Cornet va habitar la casa com a llogaters. No vivien de la terra,
encara que tenien bestiar i conreaven un hort per a autoconsum. La casa es conservava
però en aquests anys no s'hi van fer obres. Els propietaris només hi venien al setembre,
per la verema. A partir de 1940 les terres de la casa s’anaren reduint per les vendes i les
seves vinyes anaven sent engolides pel creixement urbanístic de Manresa. Des del 1980 la
masia és propietat de l'Ajuntament de Manresa i està gestionada pel Consell Comarcal del
Bages. A més de la seu del Consell Regulador, hi ha també el Camp d'Aprenentatge, unes
instal•lacions educatives que cada any visiten centenars d'escolars de tot Catalunya. A
més de visitar les mines de sal de Cardona i conèixer el funcionament d'un hort i una casa
de pagès, els alumnes de tot Catalunya poden conèixer com es fa el vi i ara també poden
visitar l'exposició.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
FERRER ALÔS; Ll."Manresa al segle XVIII" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del
Bages, 1987, Ed. Parcir
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PONT DE VILOMARA

Q016

PONT DE VILOMARA

Q016

excepte una d'elles que presenta una volta semi-apuntada.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Ús actual
Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
Cr. Rabal de Manresa Pont de Vilomara, s.n.

Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Coordenades UTM x = 405998
y = 4617381

DADES CADASTRAL
Polígon 011

;

Identificació al plànol 10
Grafisme categoria

Delimitació bé
Entorn protecció

Element/Conjunt

Bo
L'estructura manté una bona conservació degut a les diverses restauracions i adequacions
que ha patit.

Referència cadastral 08112A011001200000QB

, Parcel·la 00120

Titularitat

Entorn de protecció Bo
L'entorn és erm i no hi ha cap edificació associada de manera directa al pont, amb la qual
cosa té un marge a banda i banda del riu lliure d'edificacions.

Pública / Privada

Situació de risc

CATALOGACIÓ

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Entorn protecció

A banda i banda de cada entrada del pont hi ha d'haver un espai de 30
metres de radi com a protecció del subsòl i de possibles troballes
fortuïtes.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Aquest espai estratègic ha tingut una gran importància històrica i es
probable que sóta del subsòl mantingui encara algun element de l'antic
camí ral, o alguna estructura associada al control de pas pel pont.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
10. RESERVA ECOLÒGICA

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Procedència
Nº inventari

Classificació

Zona espectativa arqueològica

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº reg/cat
Data

El pont de Vilomara, està inclòs en el catàleg de patrimoni de Manresa
i rep una protecció integral tan en el traçat com en l'estructura. Si
que hi ha d'haver un estudi de paraments en qualsevol actuació que
s'hi vulgui realitzar. Igualment el seu entorn més immediat a banda i
banda del pont es considera com espai d'espectativa arqueològica.
(Veure fitxa E004 del catàleg de béns arquitectònics)

Exterior

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Element/Conjunt

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció A banda i banda de cada entrada del pont hi ha d'haver un espai de 30
metres de radi com a protecció del subsòl i de possibles troballes
fortuïtes.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Obra pública

Cronologia

1369

Context

El pont ha estat un dels passos més antics pel camí ral que venia de
Barcelona cap a Manresa. El seu entorn pot tenir, tal com demostren algunes troballes ja
descobertes, interès arqueològic.

Elements

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

L'estructura té unes característiques típiques dels ponts gòtics, amb les arcades de canó,
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PONT DE VILOMARA

Q016

Inf. històrica

El primer pont de Vilomara sobre el riu Llobregat existeix des de temps molt remots i era de
fusta, segons demostren uns forats sota l'arcada del pont actual. En temps dels romans, on
hi havia el pont de fusta es va construir el pont de pedra, el «pont de Vila Amara» i el Camí
Ral que va del Bages a Barcino, passant per la muntanya de Sant Llorenç i per la comarca
del Vallés. Amara en llatí significa submergit. En el segle V, durant la invasió de l'Imperi
Romà, el Camí Ral probablement seria un dels camins de penetració dels invasors.

Bibliografia

BENET CLARÂ, A. "Manresa Medieval" a FERRER ALÒS, Ll. (coord.) Història del Bages,
1987, Ed. Parcir
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FORATS DEL PONT DE VILOMARA

Q016.01

FORATS DEL PONT DE VILOMARA

Q016.01

resclosa d'època medieval.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
A 20 m. del Pont Vell de Vilomara

Coordenades UTM x = 405992
y = 4617345

DADES CADASTRAL
Polígon 013

Identificació al plànol 10
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Ús actual
Ús original/altres

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Element/Conjunt

Referència cadastral 08112A013000580000QI

, Parcel·la 00058

Titularitat

Dolent
Dels 17 forats ja n'hi ha que costen molt de trobar i els altres estan molt degradats per
l'erosió.

Entorn de protecció Dolent
Codina de sorrenca al marge dret del riu Llobregat

Privada

Situació de risc

Inundabilitat

CATALOGACIÓ
Element/Conjunt

No es té constància de cap fragment conservat.

Entorn protecció

Com a zona de presència de restes arqueològiques, aquesta zona i el
seu voltant esdevenen d'espectativa arqueològica i, per tant, s'han de
protegir.

Raons
d'incorporació al
catàleg

Tots els jaciments arqueològics que es documentin estaran sotmesos a la llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

Entorn de protecció L'entorn de protecció queda recollit a la fitxa Q016.01.

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

Bibliografia

/ Catalunya Romànica / Barcelona / Vol. XI: El Bages / 1984
BENET CLARÀ, A / Història de Manresa. Dels orígens al segle XI /
Manresa / 1985
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J / L'arqueologia al Bages /
Manresa / 1995

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
10. RESERVA ECOLÒGICA

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº catàleg
Nivell prot.

Documental

Nº inventari

1508

Nº reg/cat

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Patrimoni arqueològic

Data

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Obra pública

Cronologia

400 / 1492 Medieval

Context

Grup de 17 forats circulars excavats a la roca que devien tenir la
funcionalitat de sostenir pals de fusta. Tenint en compte que tan sols
es troben a una banda del riu, cal descartar que es tracti de les bases
d'una palanca o pont senzill de fusta; més aviat cal pensar en alguna
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ANTIC CAMÍ DE CAL CUQUES

Q017

ANTIC CAMÍ DE CAL CUQUES
sentit est-oest encabint-se en un vessant que marca un suau pendent
cap el sud. Les restes observades presenten diferents característiques
i estats de conservació al llarg de la zona prospectada dins l'àmbit
d'afectació del projecte de la nova carretera C-37, i es distingeixen dos
trams.

LOCALITZACIÓ
Àmbit zonal
Adreça postal

Codi INE 081136

ZONA NO URBANITZABLE
C-37, tram Igualada - Manresa

Elements
Coordenades UTM x = 399113
y = 4620210

DADES CADASTRAL
Polígon 001

Identificació al plànol 5
Grafisme categoria

;

Delimitació bé
Entorn protecció

Referència cadastral 08112A001090070000QI

, Parcel·la 0900

Titularitat

Pública

Ortofoto
Bing Maps

Plànol de localització

REGULACIÓ VIGENT
Instrument
Classificació
Qualificació

Pla General de Manresa
SNU (Sòl no urbanitzable)
10. RESERVA ECOLÒGICA
12. AGRÍCOLA

Q017

El primer tram és el millor conservat; es localitza entre el camí
d'entrada a Cal Cuques i el pont sobre la via del tren. Les restes
transcorren en gran part paral·leles a una pista de terra, per la seva
banda nord. En el primer tram es documenta un mur fet amb pedres
de mida mitjana disposades en sec que marquen el límit exterior de la
via; la calçada d'aquesta via queda delimitada per aquest mur i un altre
situat a uns 3 metres al nord que té aspecte d'una paret de feixa.
Aquest tram de camí es pot resseguir durant uns 50 metres fins l'actual
pista de terra que el travessa, modificant el seu aspecte i fent-lo menys
evident, tot i que el mur exterior encara es pot seguir. En el punt en què
la pista creua una petita torrentera s'observen algunes estructures que
poden correspondre a obres de fàbrica relacionades amb l'antiga via.
Entre aquest punt i la via del tren torna a aparèixer un mur paral·lel a
l'actual pista que pot identificar-se com part de l'antiga via, tot i que es
fa més difícil identificar si és el mur exterior o interior. En aquesta
zona no s'ha localitzat material arqueològic associat a l'estructura
viària, però les característiques constructives observades, així com les
característiques del traçat són els factors que han fet als directors de la
intervenció de considerar-lo com una via romana (comenten que
presenta angles ben marcats, típics de les vies romanes, enlloc de
revolts suaus).
El segon tram documentat es localitza entre la Torre Lluvià i Cal
Cuques. En aquesta zona la pista de terra ha estat eixamplada amb
maquinària de manera que les restes no són tan evidents. En diversos
punts del marge nord de la pista s'observa la presència de restes de
parets i pedres; les parets existents semblen correspondre a parets de
feixa o marges de pedra seca parcialment destruïts per l'obertura de la
pista; tot i així en alguns punts es pot observar un segon mur una mica
més endinsat en el marge, de factura diferent, fet de grans blocs de
pedra distribuïts regularment i entre ells, altres pedres de mida
mitjana. En aquest segon tram sí es documentaren fragments ceràmics
associats, ceràmica d'època romana: fragments informes de ceràmica
comuna oxidada, dos fragments de sigil·lata i un fragment de ceràmica
de parets fines.

Ús actual
Ús original/altres

CATALOGACIÓ EXISTENT

CATALOGACIÓ PROPOSADA

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Categoria

Jaciment

Tipus de bé

Patrimoni arqueològic

Element/Conjunt

Procedència

Servei d'Arqueologia Gen.
Catalunya

Classificació

Jaciments arqueològics

Categoria

BPU

Nº inventari

15378

Nº catàleg
Nivell prot.

Entorn de protecció Bo. Afectat per l'eix diagonal
L'entorn és de camps de conreu en la majoria del traçat i, per tant, de sòl no urbanitzable.

Documental

Situació de risc

Nº reg/cat

Bo. Excavat en part
El camí manté el seu traçat i les seves característiques principals.

Data

CATALOGACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia

Element/Conjunt

Es protegeix la integritat del camí, mantenint-ne el seu traçat i les
parets de pedra en sec que el delimiten.

Entorn protecció

Es protegeix l'entorn immediat del camí, incloses les parets i murs
que el delimiten.

Viaris

Cronologia

-218 / 476 Romà

Context

Es localitza a l'entorn de la pista de terra que va des de la Torre Lluvià
cap a Cal Cuques i segueix des de l'entrada a aquesta propietat cap al
pont que creua la línia fèrria uns 300 metres a l'oest. Transcorre en
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ANTIC CAMÍ DE CAL CUQUES
Raons
d'incorporació al
catàleg

Q017

El camí ce Cal Cuques es dels pocs camins que conserven el seu traçat i característiques
de camí antic del terme de Manresa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Exterior

Les restes materials possibles al igual que els elements immobles de caràcter arqueològic
s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i al
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya

Entorn de protecció Es protegeix l'entorn immediat del camí, incloses les parets i murs
que el delimiten.
Regulació de les
intervencions

Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona d'espectativa
arqueològica com aquesta queda regulada segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de la Generalitat de Catalunya i ha d'anar acompanyada
d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció.

Usos permesos

Els que determina el Pla General de Manresa

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Inf. històrica

El projecte de construcció de la nova carretera C-37 en el tram entre
Igualada i Manresa va provocar la realització el novembre de 2005
d'un Estudi d'Impacte Ambiental per tal de conèixer les possibles
repercussions de l'obra sobre el terreny. L'estudi d'Impacte Ambiental
també comportà un estudi de l'afectació sobre el patrimoni arqueològic
existent, així com la prospecció de la zona afectada per tal de
determinar l'existència de nous elements del patrimoni cultural no
inventariats fins al moment i la seva possible afectació.
Durant aquesta prospecció es va localitzar aquesta estructura viària
que els directors de la intervenció identifiquen amb les restes d'una
possible via romana o antic camí ral.
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