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LES PLACES DE LA VILA
Santi Molera i Clota
“Esforçat en el teu quefer
com si cada detall que pensis,
de cada paraula que diguis,
de cada peça que posis,
de cada cop de martell que donis,
en depengués la salvació de la humanitat,
perquè en depèn, creu-ho.”
Joan Maragall

Vista panoràmica de la vila de Torelló a inicis del segle XX. (Col·lecció l'Abans, AMT)

PREFACI

E

n motiu de la recent remodelació de la plaça Nova a finals
del passat 2012, des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Torelló es va creure oportú dedicar
el monogràfic del programa de Festa
Major d'enguany a les places de la
vila, i així se'm va proposar.
Aquest monogràfic començarà
per explicar què és una plaça, quin
és el seu origen i quines funcions tenen; continuarem per veure una mica
d'història urbana local, com han aparegut les diferents places de la vila;
seguirem amb una reflexió sobre el
centre simbòlic de la vila, plaça Nova
i/o plaça Vella; i per acabar, farem
una descripció de totes i cada una de
les actuals places de Torelló, i veure
quins usos li donem i li hem donat al
llarg de la història. En aquest darrer
punt, veurem que l'extensió dedicada
a cada plaça serà bastant desigual, en
funció de la història de cadascuna. En
aquest monogràfic intentarem limitar-nos a les places amb nom de places o placetes, un total de 26, i farem
algun breu esment a altres espais públics de l'interior de l'entramat urbà
de la vila.
Per complementar i il·lustrar el
monogràfic hem escollit alguns do-
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cuments i algunes fotografies històriques, així com dues fotografies actuals per acompanyar la descripció
de totes i cada una de les places, una
vista general i un detall. Aquestes fotografies han estat realitzades durant
la primavera de 2013, i les devem a
la generositat i al bon ull d'en Manel
Solà i Vila.
Abans d'entrar en matèria volia
agrair especialment l'ajuda prestada
a en Manel Solà, per les fotos; a la Cecília Sanjurjo, pels articles de referència; a l'Elisabet Soldevila, pels seus
suggeriments; a la Judit Vidal, per les
correccions; a en Guillem Casals, per
la maquetació, i a la Gemma Carretero, en Gerard Verdaguer, en Joan Josep Garcia i la Gemma Surribas, per
l'ajuda i les facilitats que m'han donat
en les recerca.
Sense més preàmbuls, us convido
a gaudir del monogràfic i us desitjo
una bona Festa Major. Entrem en matèria? Baixem a plaça?

QUÈ ÉS UNA PLAÇA
Podríem dir que una plaça és un espai
públic urbà, ampli i a l'aire lliure, on
es realitzen gran varietat d'activitats.
Existeixen places de múltiples formes
i dimensions, construïdes en totes les
èpoques des que existeixen les ciutats.

Són un element central de les zones
urbanes, i en elles hi podem trobar
edificacions o elements més representatius de cada població, que sovint
esdevenen símbols del poder, polític
o religiós. En resum, les places són el
centre per excel·lència de la vida pública urbana, el lloc on es concentra
una gran quantitat d'activitats polítiques, socials, comercials; i esdevenen
un espai simbòlic de la col·lectivitat.
Quan parlem de places, parlem de
continent, la forma, i parlem també
de contingut, allò que hi succeeix; per
tant, les podríem diferenciar segons la
seva forma i segons les seves funcions
útils.
Formalment, podríem classificarles segons la forma de la seva planta:
quadrangular, irregular, trapezoïdal,
el·líptica, circular, semicircular o allargada. El més habitual és que tinguin
un sol nivell de circulació, però també
en podem trobar d'esglaonades amb
diferents nivells o terrasses. També
podem dir que una plaça és oberta o
tancada segons s'hi està delimitada
per edificis o bé hi predomina l'espai buit. I en els darrers anys també
s'acostuma a parlar de places toves o
places dures, segons les característiques del seu parterre.
Pel que fa als seus usos, les places són
espais molt versàtils, segons les seves

característiques formals. Més enllà de
la raó per la qual ha estat edificada,
i més enllà de la voluntat del polític,
l'urbanista i del constructor que l'han
fet possible, la plaça esdevé un espai
viu, un espai que es modifica amb el
temps gràcies a la interacció de les
persones que la viuen i hi habiten.
Aquí podríem parlar d'uns usos planificats i d'uns altres d'espontanis, ja
que una mateixa plaça pot tenir més
d'un ús. Els usos planificats poden ser
els de residència, comerç, socials, de
pas de vianants, de circulació rodada,
de pàrquing, etc.
Les places també esdevenen
un escenari de representació de les
voluntats polítiques i populars. Hi
podem trobar elements i edificis singulars: monuments commemoratius,
estàtues o escultures que ajuden a
configurar la representació del poder
polític oficial. Si entenem la qüestió
política com la res pública, la plaça és
també lloc de formació i expressió de
les voluntats col·lectives, i per tant espai de representació del conflicte. Un
bon exemple d'això serien les manifestacions planificades o espontànies
que s'hi puguin realitzar. Mentre hi
hagi espai públic, hi ha esperança de
revolució o progrés (BORJA, 2003).
En l'àmbit social, la plaça no tan
sols és el lloc de trobada, sinó que
esdevé un espai de cohesió de la comunitat i li dóna identitat. Com que
són llocs de trobada, les places alberguen activitats lúdiques i festives:
jocs, espectacles, esports o qualsevol
altre acte públic imaginable. Per tant,
també tenen una funció social i lúdica
molt important. Un exemple serien
els balls de Festa Major, les festes d'un
barri o les revetlles de Sant Joan, que
poden ajudar a forjar una identitat
local o nacional. Les funcions simbòliques, tant polítiques com religioses,
són i han estat de gran importància en
aquests espais. Sovint eren i són escollits per celebrar els actes socials, les
festes, les celebracions col·lectives, les
manifestacions, les processons, etc. En
l'àmbit econòmic, des que el temps és
temps, la plaça és lloc d'intercanvi i
mercadeig i, com a tal, generador de
riquesa. La plaça pot acollir mercats

Concert de l'Orfeó Cirvianum a la plaça de la vila, acompanyats per una cobla als anys trenta. (Col·lecció
l'Abans, AMT)

esporàdics i establiments comercials
permanents, i té, des dels seus orígens,
una forta funció comercial. Aquesta
funció sempre ha estat molt controlada i tutelada pels poders públics.
Les places són presents en diferents cultures urbanes d’arreu del
món: en la xinesa, en la precolombina a Amèrica o en el món àrab. El
seu origen l'hem de cercar en l'àgora
grega, on era el lloc de reunió de la
vida pública dels ciutadans i ciutadanes de la polis (la ciutat estat). Allí hi
havien els temples, els edificis públics
de l'administració, i és on se celebraven els mercats. Aquest concepte
d'espai públic arribarà fins als nostres
dies, passant per Roma amb els seus
fòrums i l'Europa medieval. Moltes
places d'origen medieval a Catalunya
porten el nom del Mercadal, que fa
referència al lloc on se celebrava el
mercat.

LA CONFIGURACIÓ URBANA
DE LA VILA
La trama urbana actual de la vila amb
les seves places i carrers ha canviat
constantment al llarg del temps com
a reflex de la societat en la qual està
inserida. Torelló ha passat de ser un
petit nucli amb unes poques cases al

voltant de l'església parroquial fins al
poble que coneixem avui. I el Torelló
d'avui encara continua canviant mica
en mica i en ritmes diferents. Actualment, a la vila, podem trobar una
plaça que està planificada, però no
ha estat edificada. Ara veurem com
ha estat aquesta evolució al llarg de
la història.

El primer poblament
(s. X-XV)
L'antiga vila de Sant Feliu, el nucli
original de l'actual Torelló, va néixer
pels volts dels segles IX i X entorn a
l'església parroquial de Sant Feliu. El
document més antic que fa referència a l'església és d'època carolíngia,
concretament de l'any 881, tot i que
possiblement el temple existís alguns
segles abans. Malgrat no poder concretar amb més exactitud el naixement
de la primera església parroquial, cal
tenir en compte que Sant Feliu era un
sant de gran devoció en època tardoromana (s. V-VIII), i els temples que
tenen aquesta advocació acostumen a
tenir un origen en aquesta època. Un
altre element que ens fa sospitar que
el seu origen és més antic és el fet que
unes obres fetes a l'altar de l'església
parroquial el 1914 van posar al desco-
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Imatge de l'antiga plaça de la Rectoria a mitjans
del segle XX. (Col·lecció l'Abans, AMT)

bert unes teules d'origen romà. D'això se'n feia ressò Fortià Solà a la seva
Història de Torelló (1947). Aquestes
restes no s'han conservat, i ara mateix
se'ns fa difícil certificar aquesta informació sense cap intervenció arqueològica moderna que ho avali. De totes
maneres, és molt plausible que sota
l'església romànica hi hagi vestigis de
presència humana més antiga, i qui
sap si d'un temple també més antic.
Pels volts del segle X, la població,
fins aleshores dispersa en masies per
tot el terme, es va començar a concentrar al voltant de l'església i de la seva
Sagrera, gràcies a la protecció que
aquest espai oferia durant el període
inestable de feudalització. A partir
d'aquest moment, podríem començar
a parlar pròpiament de la vila de Sant
Feliu. Ens hem d'imaginar, en els seus
inicis, una petita vila amb algunes cases al voltant de l'espai sacre, configurant així el primer espai urbà sense
massa planificació, i ocupant tan sols
una part del que coneixem avui com
a nucli antic. Possiblement en aquest
moment varen aparèixer els primers
carrers, així com les primeres places,
que trobem citats en la documentació dels segles XI i XII. Algunes encara existents com la plaça de la Vila
(abans del Joc de la Pilot o de la casa
Delmera), la Coll i Dorca (d'en Dor-
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ca), la Mn. Fortià Solà (de la Rectoria); d'altres quedaran absorbides per
un espai més gran com la plaça de la
Sarment (part en forma d'embut de
la plaça Vella); i una darrera que no
podem situar amb exactitud com la
plaça d'en Tortadès, més tard plaça
d'en Calveria, situada entre el cementiri i el portal d'en Carrera i que
bé podria tractar-se de la plaça de la
Vila o la Coll i Dorca. Aquesta darrera, segurament fa referència a alguna
plaça ja esmentada, que en determinat moment prenia el nom d'una casa
veïna en la documentació escrita, ja
que en aquells temps no hi havia nomenclàtor oficial que fixés la toponímia urbana. En aquesta època, també
trobem citada la plaça de l'Església o
bé el carrer de la Rectoria; per tant,
sembla evident que no estava molt
ben definit què era una cosa i què era
una altra.
Entrats al segle XIII ja tindríem el
nucli antic ben configurat, amb la plaça del Mercadal (actual plaça Vella),
als afores del nucli aleshores existent.
De fet no sabem exactament quan es
va construir, però els primers documents que en fan esment són de la segona meitat del segle XIII, i a mitjan
segle XIV encara s'hi construeixen
les darreres cases que la delimiten
pel costat de migdia. Si ens fixem en
l'alineació de l'actual plaça Vella, de
seguida es veu que s'escapa de l'ali-

neació de la resta de carrers i places
que s'han esmentat fins al moment, i
és possible que sigui un pèl més tardana que la resta del nucli antic.

El creixement en estrella
(finals s. XVI-XVIII)
Des de finals del segle XVI i fins ben
entrat el segle XVIII, la vila tindrà una
nova etapa de creixement. En aquesta etapa, la vila sortirà dels límits del
primer nucli medieval, emmurallat
o no, i s'estendrà pels antics camins
d'entrada a la població. D'aquesta
manera, s'urbanitzarà el carrer de les
Palanques (camí del Ges), Ges Avall
(camí d'Orís), d'en Carrera (camí de
Rocaprevera i Vic), carrer de Sant Feliu (camí al voltant de la parròquia),
Capsavila (camí de Sant Pere), carrer
de Nou (camí de Vic) i posteriorment
ho faria el carrer de Sant Bartomeu.
Aquest creixement urbanístic, amb
les típiques cases de parcel·lació gòtica, i seguint els camins d'entrada,
es coneix amb el nom de creixement
en estrella (SURINYACH, 1983). En
aquest període d'expansió urbana
apareixeran aquests nous carrers i
tres noves places: la plaça d'en Pujol
(plaça enrajolada, per la part de l'era
del mas Pujol), la de la Fàbrega (part
de l'actual plaça Mn. Jacint Verdaguer) i la plaça d'en Pere de l'Ombra
(a l'inici del carrer del Pont).

Imatge de la placeta d'en Pujol amb la font de la “bomba” al mig als anys deu. (Col·lecció l'Abans, AMT)

Plànol topogràfic del matemàtic i agrimensor torellonenc Joan Roca i Vilaseca que el 1867 va aixecar el primer del terme municipal de San Felio de Torelló.
(Col·lecció l'Abans, AMT)

La industrialització
(s. XIX-1940)
Amb l'arribada del ferrocarril, la industrialització, i el fenomen migratori que va comportar, donarà un nou
impuls al creixement urbà de la vila.
Aquesta vegada, però, apareixerà la
intenció, per part de les autoritats locals, de fer aquest creixement de forma ordenada i programada, donant
peu a l'aparició dels carrers rectes i
seguint la lògica cartesiana del moment. En aquest període cal destacar
la figura del matemàtic i agrimensor
torellonenc Joan Roca i Vilaseca que
el 1867 va aixecar el primer plànol topogràfic modern del terme municipal
de San Felio de Torelló, amb una acurada memòria descriptiva dels conreus, així com de les mesures exactes
de les cases, els carrers i les places de
la vila. En aquest plànol es dibuixaran els carrers ja existents, així com la
proposta de creació de nous carrers
encara per urbanitzar (CAMPRODON, 2005a).
En aquesta època es planificarà i
es començaran a construir els carrers
de Sant Miquel, Sant Antoni i Sant
Josep, així com els de l'altre costat del
riu, carrer de la Pau, Ges Amunt, Balmes (antiga carretera de Sant Vicenç),
la pujada del cementiri i l'avinguda
de la Generalitat (antiga carretera de
Sant Quirze). Amb aquests carrers

Imatge de la plaça Nova abans de ser urbanitzada
pels volts de 1908. (Col·lecció l'Abans, AMT)

també arribaran noves places: la de
Sant Fortià, la de l'Estació (que en un
principi no era cap plaça i es coneixia
amb el nom de Pla de l'Estació) i la
plaça Catalunya (Nova) cridada a ser
el nou centre social de la vila.

La vila postindustrial d'avui
(1940-2013)
Des de l'aiguat de 1940 fins ara, la vila
ha experimentat nous creixements
urbanístics, fruit en bona part de
l'augment de població que va suposar l'onada migratòria entre els anys
cinquanta i setanta, i del creixement

constant fins a l'actualitat. Aquestes
crescudes s'han produït en diferents
moments i en diferents àrees del
terme, d'una manera a vegades desordenada. A partir del 1980, amb la
restauració de la Generalitat de Catalunya i la creació del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques,
amb la Direcció General d'Urbanisme, el creixement urbà es començaria
a racionalitzar arreu del país (SURINYACH, 2002).
Aquesta crescuda urbana s'ha
plasmat sobre el terreny amb l'ocupació de dues grans àrees dins del
terme municipal i la urbanització de
petites zones perifèriques. A la zona
sud, hi trobem l'actual barri de la Joanot Martorell - La Cabanya, aixecat
en els terrenys dels antics masos de
Martorell, el Colomer, la Cabanya i la
Creu. A la zona nord, a l'altre costat
del riu Ges, hi trobem la urbanització
del barri de Montserrat als terrenys
de les cases de l'Espona i del Pujolet, així com la urbanització de l'altra
banda de la via del tren, als terrenys
de la Riba i dels Jolis. També s'han
urbanitzat altres petites zones a la
perifèria del nucli antic com la zona
de la Carrera i la pujada a Rocaprevera; o d'altres que han canviat el seu
ús industrial pel de residencial com la
zona esportiva, als terrenys de l'antiga
fàbrica de cal Feiner; o els terrenys de
les antigues torneries Vidal i Pujol.
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La primer crescuda en aquesta
etapa va ser la construcció de cases
d'habitatge protegit, fruït del desastre
de l'aiguat. El poble es va ampliar pel
costat de migdia iniciant el nou barri
que avui coneixem de la Joanot Martorell -La Cabanya. Aleshores, apareixeria la nova plaça del Germà Donat
a l'antic Firal. Aquest barri tornaria a
créixer a finals dels anys vuitanta i es
construiria la plaça Joanot Martorell,
que esdevindria el centre del nou barri. Novament, durant el canvi de segle
i fins a l'actualitat, el barri continuaria expandint-se, entre la via del tren
i la carretera de Manlleu, a la zona de
la Cabanya; i a l'altra costat de la carretera, en els terrenys de la Creu. En
aquesta zona s'urbanitzarien les places de l'Abat Oliva (delimitada sobre
el terreny, però sense construir), la
del Mil·lenari i la d'en Segimon Serrallonga.
Una segona crescuda la trobaríem a principis dels anys seixanta amb
el naixement d'un altre nou barri, a
l'altre extrem del terme, gràcies a la
Cooperativa de Viviendas de la Vall
del Ges, que urbanitzaria el que ara
coneixem com el barri de Montserrat.
En aquest nou barri es crearien les
places del Doctor Fleming, la de Joan
Maragall, la de la Sardana (centre del
nou veïnat), la Josep Vidal, la de l'Alzinar, i molt més recentment la de la
Curanya, a les acaballes del segle. En
una altra fase, a partir dels anys vuitanta, es començaria a urbanitzar un
nou barri a l'altre costat de l'estació
de tren, en els terrenys de l'antic mas
de la Riba. En aquest barri hi podem
trobar la plaça dels Països Catalans, la
del Compte Guifré el Pelós, la Narcís
de Montoriol i la plaça de l'Institut,
aquesta darrera encara per urbanitzar.
A mig camí del nucli antic i del
barri de Montserrat, als anys setanta
es va urbanitzar el racó que quedava
entre el carrer de la Pau i les Serrasses, a l'antiga Torneria Vidal. Fruït de
la requalificació d'aquesta zona es
construiria la plaça dels Torners. També als anys setanta, en el procés d'esponjament del nucli antic es va construir la nova plaça de Mossèn Jacint
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Verdaguer,
als
antics horts de la
Rectoria. La darrera zona urbanitzada, a partir
dels anys noranta
del segle XX, ha
estat la zona de la
Carrera, el carrer
de Rocaprevera i
la zona esportiva
a cal Feiner. A sobre de l'antic mas
de la carrera hi
podem trobar la
plaça Ruibal, urbanitzada fa pocs
anys.

Imatge del procés de construcció de la plaça de la Sardana, dins del projecte
d'habitatges de la “Cooperativa de la Vall del Ges” el 1964. (Col·lecció l'Abans,
AMT)

Imatge del mercat a la plaça Vella a principis del segle XX. (Col·lecció l'Abans,
AMT)

Imatge d'una cursa de cintes amb bicicleta el 1912. (Col·lecció l'Abans, AMT)

Mercat a la plaça Nova als anys seixanta. (Col·lecció Ramon Vinyeta- Ajuntament de Torelló)

Ballada de sardanes a la plaça Nova, aleshores Catalunya, als anys trenta.
(Col·lecció l'Abans, AMT)

LA PLAÇA A
IMATGE DEL
POBLE
Com hem dit
abans, des de
l'època dels grecs
la plaça ha estat
molt lligada a la
imatge simbòlica
del poder. Com a Imatge de la inauguració de la plaça de la Sardana el 1969. (Col·lecció l'Abans,
centre de la vida AMT)
pública, la plaça
Resulta interessant repassar quiha estat un petit teatre on s'escenificaven les relacions de poder existents nes famílies hi van viure i en quin
en la societat. L’evolució de les places moment s'hi van instal·lar. Als segles
a Torelló i el canvi de centralitat de la XIV i XV, a la plaça hi trobarem les
plaça Vella a la Nova així ens ho mos- famílies menestrals, d'oficis diversos
que produeixen i comercialitzem, com
tren també.
El Mercadal era una plaça de els Carrera, els Sanaiàs, els Lambarda,
planta quadrada envoltada per edi- els Mambla, els Malianta, els Coll, els
ficis que formaven una porxada, a Vinyes, els Serra, els Planes o els Puig.
l'estil dels antics fòrums romans o les Pels volts dels segles XVI i XVII, es
places majors medievals. Des del seu produirà l'ascens de la burgesia, paorigen, pels volts del segle XIII, i du- raires, teixidors i negociants de terres
rant tota l'època medieval i moderna, s'enriquiran i compraran les cases de
va esdevenir el centre social, polític i la plaça per establir-s'hi. Les antigues
comercial de la vila. Com el seu nom cases de la plaça seran substituïdes
indicava, la plaça del mercadal era on per grans casals, que encara avui els
es feia el mercat setmanal de la vila, podem trobar. En aquests moments
lloc d'intercanvi i de relacions comer- pujaran a l'escala social les famílies,
cials. En l'àmbit polític, el mercadal com els Puig, els Parrella, i s'estaera també la seu de la Universitat del bliran al Mercadal (ALBAREDA,
castell dels Torelló: aquesta institució 1989). Cal destacar aquí l'ascens de
reunia els prohoms de les tres par- la família Parrella que amb el temps
ròquies de la Vall i s'encarregava de acabarà comprant les antigues cases
de tot un costat de la plaça, per ferl'administració del municipi.

hi la seva. Fins ben entrats a l'època
industrial, el Mercadal esdevindrà
el centre polític i simbòlic de la vila,
on viuran les famílies més influents.
Al segle XVIII, aquestes famílies es
traslladaran a viure a Vic o a Barcelona, i entrats al segle XIX, tot i que
el Mercadal continuava essent el centre comercial de la vila, el seu aspecte
simbòlic de representació havia quedat orfe, reflex dels canvis que es començaven a intuir i que donarien pas
a la societat industrial.
A finals del segle XIX i principis
del segle XX, s'iniciarà la urbanització de la nova plaça Nova, anomenada
plaça Catalunya, a partir de la parcellació dels horts de la Lliça, propietat
d'Antoni Espona. La parcel·lació de
la zona s'iniciaria el 1889, i es prolongaria fins a quedar completament
acabada amb la construcció del teatre
Cirvianum, el 1925, i la urbanització
del seu interior el 1929. L'any 1923

l'Ajuntament havia comprat l'espai
central com per fer-hi la plaça, que seria inaugurada per la Festa Major de
1929, després de l'adequació feta per
l'arquitecte municipal Josep Maria
Pericas. Tot i trigar més de quaranta
anys a quedar completament urbanitzada, des de l'inici aquesta nova plaça
esdevindria el nou centre neuràlgic i
vertebrador de la vila. Així que s'anava edificant al seu voltant, s'hi establirien les seus de les diferents societats
que anaven naixent fruit de la nova
societat industrial: la Barretina Torellonenca (a partir de 1904), la Fraternitat Republicana (1904), el Centre
Tradicionalista La Fidelitat (1909),
l'Escola Dominical (1911), l'Aurora
Obrera Torellonense (1919), la Constància (1924) i el Teatre Cirvianum
(1925). La vella societat d'origen feudal havia perdut pes en detriment de
la nova societat liberal i industrial, i
aquest canvi quedava reflectit amb

els nous ocupants de la plaça. Ara ja
no hi haurien les famílies poderosos,
els propietaris de les grans industries
ja no vivien a la vila, tot i que d'alguna manera la indústria amb capital
local com les torneries sí que hi tenia
visibilitat amb la casa dels Pujol i el
teatre Cirvianum dels Vidal. Ara, seria la societat civil qui es faria veure i
ocuparia l'espai simbòlic de la plaça.
Paral·lelament a l'ocupació de les
cases de la plaça, els actes col·lectius
com les celebracions festives, els balls
de Festa Major, el Carnestoltes i fins
i tot el mercat s'acabarien traslladant
al nou espai en detriment de la vella
plaça del Mercadal cada vegada més
en segon pla. Si avui preguntem quina
plaça és el centre de la vila, la majoria
de respostes ens conduiran a la plaça
Nova.
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LES PLACES ACTUALS
DE LA VILA
Les places que ens trobem avui a la
vila són el resultat de l'evolució històrica del poble i dels seus habitants
al llarg del temps, amb remodelacions
planificades i usos espontanis que
apareixen de la convivència entre
l'espai físic i la comunitat. A continuació, farem una descripció actual i
explicarem una mica d'història i alguna de les coses que hi passen o hi han
passat a totes i cada una de les 26 places que hi ha avui a Torelló. Aquesta
descripció l'hem dividit pels barris o
zones on es troben ubicades. L'extensió del text de cada plaça és desigual,
fruït de la vida més o menys llarga i
intensa que han tingut.

Vista de la plaça des del carrer Mossèn Parassols. MSV

Vista general de la plaça Coll i Dorca. MSV

NUCLI ANTIC
1

PLAÇA DE LA VILA

La plaça de la Vila, que també es coneix com la plaça de l'Ajuntament, és
de planta rectangular i es troba situada entre l'església parroquial de Sant
Feliu, la Capella Fonda, l'antic Ajuntament, per una banda, i a la confluència dels carrers Mn. Parassols i Sant
Feliu, per l'altra. La plaça és dura, amb
un paviment enllosat, i està construït
per tres dels quatre costats. El seu aspecte actual va quedar fixat després
de la remodelació del nucli antic feta
el 2001. La presència de l'església parroquial de Sant Feliu i de la Casa de
la Vila, impregnen aquest espai d'un
fort caràcter. En aquests moments, a
la plaça també hi podem trobar un
parell d'establiments comercials.
Possiblement aquesta va ser la
primera plaça de la vila, tot i que ha
canviat molt des d'aleshores. L'actual plaça ocupa una part de l'antic
cementiri de la sagrera; de fet, durant
les obres de pavimentació del 2001,
varen quedar a la superfície nombrosos ossos corresponents a restes humanes d'antics convilatans. L'amortització de la zona, amb el trasllat del
cementiri al puig del Pujolet, a mitjan
segle XIX, va permetre modificar la
zona, aixecar la Capella Fonda i am-
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Detall de la façana de la Capella
Fonda amb el vitrall de la façana.
MSV

Grup de majorets desfilant durant un acte festiu per la plaça de la
Vila a finals dels anys seixanta. (Col·lecció Ramon Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

pliar l'antiga plaça. La construcció de
la Casa Consistorial, el 1902, acabaria
de configurar el perímetre actual de
la plaça.
El fet d'albergar la Casa Consistorial i l'església parroquial ha convertit aquesta plaça en un dels espais
on se celebren més activitats festives
i institucionals. En destaquen la porronada, els balls de sardanes i el ball
de gegants per la Festa Major, o l'assalt a l'Ajuntament i la següent proclamació de la República Barrilera
del Carnaval. També s'hi han celebrat
grans esdeveniments històrics com la
proclamació de la República.
Els usos d'aquesta plaça són diversos, ja que, a part de tenir una funció residencial, social i comercial, podem dir que aquesta plaça acompleix
una funció eminentment política amb

una forta càrrega representativa, per
la presència de la Casa Consistorial
amb la sala de plens. També té una
important funció religiosa, per la presència de l'església parroquial i perquè allí s'hi congreguen els feligresos
abans d'entrar o de sortir dels oficis.

2

PLAÇA COLL I DORCA

Aquesta plaça, d'origen medieval,
apareix en alguns documents antics
com a plaça d'en Dorca, i porta el
nom del fill il·lustre de la vila Josep
Coll i Dorca, metge i químic del segle XVIII. Actualment és una plaça
oberta en forma d'U, i conflueix amb
els carrers de Sant Feliu i de Mn. Parassols i la plaça de la Vila. També té
un accés des de la plaça de Mn. Fortià
i Solà per sota de la casa Teixidor o

abans. El nou
edifici que s'hi
aixecaria es destinaria a oficina
de Correus i Telègrafs i al Jutjat de
Pau, i seria més
petit que l'edifici
precedent. Com
a resultat, la plaça quedaria més
oberta de cara
al carrer de Sant
Feliu, en la seva
Imatge de la plaça després de l'enderrocament de la casa de can Fajula, 1969.
confluència amb
(Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Torelló)
el carrer Mn. Pad'en Jaume de Conanglell (llinda de rassols i la plaça de la Vila. Aquestes
1719). El terra és enllosat, fruït de la actuacions provocarien una important
darrera remodelació del nucli antic, alteració de la configuració de l'antiel 2001. Té cert desnivell que dibuixa ga trama urbana històrica d'aquesta
una lleugera inclinació cap a l'interior part del centre.
En aquests darrers anys del segle
de la U.
Originalment sembla que es trac- XX, la plaça era coneguda populartava d'una plaça gairebé tancada, ment com la plaça de Correus o de cal
però, amb el pas del temps, s'anirien Ferrer. Però, pels volts de l'any 2001,
enderrocant les cases del costat de po- durant les reformes del nucli antic,
nent fins a tenir l'aspecte actual. Pels l'oficina de Correus seria traslladada
volts de 1885, varen ser enderrocades uns metres més enllà, a l'antiga casa
les primeres cases del costat que avui de cal Peroler, a la confluència entre
queda obert, i la darrera ho va ser al el carrer de Mn. Parassols i el carrer
1969. Es tractava de l'edifici conegut del Pont.
Formalment la plaça té un ús
com a can Fajula, propietat de la família Novellas, que estava situada al principalment residencial. També podavant de la Casa Consistorial. L'an- dríem dir que té un ús de pas de viatic edifici havia estat expropiat forço- nants i, en menor mesura, comercial,
sament per part de l'Ajuntament amb ja que podem trobar un establiment
l'objectiu d'esponjar la zona tres anys comercial i el local social d'una coo-

Detall del pas que comunica les places Coll i Dorca
i de Mn. Fortià Solà per sota de la casa d'en Jaume
de Conanglell. MSV

perativa ecològica de consum. Aquest
espai també és utilitzat com a punt de
càrrega i descàrrega del comerç del
nucli antic. Pel que fa a les festivitats,
s'hi celebra habitualment el Mercat
del Trasto i la plaça queda plena de
parades. En alguna ocasió, durant
el Festus, també s'hi ha celebrat algun espectacle. La seva proximitat a
la plaça de la Vila fa que, en d'altres
ocasions, com en certs actes de la Festa Major (ball de gegants o la porronada) aquesta plaça quedi plena de
persones que estan seguint els actes
que se celebren a la plaça veïna.

3

PLAÇA MOSSÈN
FORTIÀ SOLÀ

De la plaça de Mn. Fortià Solà, més
coneguda com la plaça de la Rectoria,
hem de cercar el seu origen en l'època medieval. De planta més o menys
rectangular, està delimitada pels estrets carrers de la baixada de l'Arxiu i
el call de la Rectoria. També té un pas
d'accés que la comunica amb la veïna plaça Coll i Dorca, per sota de la
casa d'en Jaume de Conanglell. Actualment a la plaça hi trobem el monòlit
dedicat a Mn. Fortià Solà, dos bancs
de pedra, dues jardineres al parterre i
una paperera. També hi ha una terrassa de bar, l'únic establiment comercial
amb accés directe a la plaça.
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Detall de dues faroles que es troben en un dels
angles de la plaça, concretament a la cantonada amb el call de la Rectoria. La farola situada a
primer pla correspon a la remodelació de l'indret
feta el 1953. En segon pla veiem una farola més
moderna corresponent a la darrera rehabilitació
de 2002. MSV

Vista de la plaça des de la baixada de l'Arxiu, amb les escales i el monòlit a primer pla i la Rectoria al fons.
MSV

tres tornejades, de
la casa d'en Jaume de Conanglell,
l'antiga carniceria
medieval,
tantes
vegades dibuixada
i fotografiada. La
balconada de fusta
va ser restaurada
per la Diputació de
Barcelona el 1941 i,
més recentment, el
maig de 2007 va ser
objecte d'una nova
Vista de la plaça a finals dels anys setanta, amb el monòlit dedicat a Mn.
intervenció.
Fortià Solà situat al centre de la plaça. (Col·lecció Ramon Vinyeta-AjuntaEls edificis
ment de Torelló)
que envolten la plaLa Rectoria, la casa del rector de ça i les seves reduïdes dimensions fan
la parròquia, on també hi havia l'es- del lloc un espai recollit i ombrívol,
crivania i s'hi dipositava l'arxiu par- on el sol gairebé no toca directament
roquial, donava nom a la plaça des de a terra. A l'hivern és una plaça molt
ben antic. L'actual edifici de la Rec- freda, però a l'estiu s'hi està d'allò
toria, rehabilitat el 1975, conserva la més fresc, i convida a asseure's en un
porta dovellada de l'edifici original dels seus bancs de pedra. El conjunt
amb llinda de 1642, però és possible té certa coherència arquitectònica
que abans del segle XIV hagués exis- i té unes dimensions molt humanes
tit un edifici amb la mateixa funció. que la converteixen en un dels indrets
Entre aquestes dues restauracions més acollidors de la vila.
La plaça va ser remodelada el
com a mínim se'n van produir dues
1953, i l'actuació va consistir en un
més el 1780 i el 1932.
Un dels elements d'arquitectura anivellament del parterre que es va
popular més destacats de la vila el pavimentar amb petits còdols de riu,
trobem en aquest indret. Es tracta de en substitució de l'antic paviment de
la balconada de fusta, amb les balus- terra batuda. Es construïren uns es-
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glaons al costat sud per salvar el desnivell amb el carrer de la baixada de
l'Arxiu, i unes jardineres als costats
de la plaça; es col·locaren uns fanals
metàl·lics penjats a les parets dels
edificis del voltant que encara es conserven; també es va erigir un monòlit
al centre de la plaça en homenatge a
l'historiador Mn. Fortià Solà i Moreta. A partir d'aquell moment, l'antiga
plaça de la Rectoria prendria el nom
d'aquest altre fill il·lustre de la vila.
L'aspecte actual del lloc va quedar
fixat després de la rehabilitació del
nucli antic el 2002. En aquesta actuació es va desplaçar el monòlit cap al
costat sud, al peu dels esglaons, i es va
remodelar lleugerament la pavimentació que, gràcies a la insistència de
l'Associació d'Estudis Torellonencs
(l'ADET), es va preservar en gran
part.
L'ús funcional d'aquesta plaça és
principalment d'espai de pas de vianants i, en menor mesura, també comercial. Tot i la seva bellesa i tranquillitat, és molt poc utilitzada en actes
públics, només en destacaria la ubicació de la taverna del Mercat del Trasto, on tradicionalment actua en Ros
Melitó i la seva orquestra mentre s'hi
pot prendre un vermut; tot un clàssic
dels nostres dies.

4

PLAÇA VELLA

L'actual plaça Vella, antiga plaça del
Mercadal del segle XIII, és el resultat
de la darrera remodelació acabada
el 1995, tot i que n'ha sofert moltes

Imatge de la plaça Vella als anys seixanta. (Serveis
Tècnics de l'Ajuntament de Torelló)

Imatge de la plaça Vella plena de gent als anys setanta. (Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Torelló)

en pròpia pedra al llarg de la seva
història. Situada al centre del nucli
antic, hi conflueixen els carrers Ges
Avall, del Pont, la baixada de l'Arxiu, el call de la Rectoria i l'accés a
la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer.
Es tracta d'una plaça dura, amb parterre enllosat i amb una forma irregular. L'actual plaça acull diferents
establiments comercials, així com els
serveis públics de la biblioteca Dos
Rius i les oficines de Recaptació de
la Diputació de Barcelona. L'edifici més significatiu d'aquesta zona és
l'antiga casa Parrella, destinada a ser
el nou edifici municipal de la vila i
que, en aquests moments, es troba en
procés de restauració. La plaça Vella
actual només té porxos en tres dels
seus costats i els edificis que la configuren són d'aspecte senyorial i van
ser bastits sobre les cases medievals
durant els segles XVI, XVII i XVIII
per famílies il·lustres de la vila. Una
font, algunes papereres, unes jardineres metàl·liques, un lledoner i un gran
fanal, completen l'embelliment actual
de la plaça.
Històricament la plaça Vella era
coneguda amb el nom del Mercadal,
i era on se celebrava el mercat setmanal que abastia tota la població d'allò
més essencial. Antigament el mercat
es portava a terme en dijous, i sota els

Vista de la plaça des del carrer del Pont. A primer pla tindríem el que antigament era la plaça de la Sarment. MSV

Imatge del mercat a la plaça Vella a principis del segle XX.
(Col·lecció Ramon Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

porxos i les arcades s'hi col·locaven
les taules de venda. Un funcionari
municipal, el mustasaf, s'encarregava
de comprovar els pesos i les mesures per tal que ningú vengués gat per
llebre. Al mateix temps, cobrava els
drets de mercat, la llosa i la lleure, que
servien per finançar les arques municipals. També hi havien els encants, i
en dia de mercat es venien els objectes encantats dels recents difunts que
havien traspassat sense deixar hereus
(SOLÀ, 1947). Fins als anys trenta del
segle XX, el mercat es va celebrar setmanalment a la plaça Vella fins que es
va traslladar a la plaça Nova. Posteriorment, el mercat es faria més gran i

Detall d'una anella de ferro incrustada en una de les parets de les
cases de la plaça. Aquestes anelles antigament servien per estacar els cavall i burros durant el
mercat setmanal. MSV

tornaria a la plaça, ja que ocuparia
bona part del nucli antic. El mercat
a plaça s'acabaria a la primavera de
1986 quan es va inaugurar el Mercat
Municipal a la zona del Firal. Ara, un
cop l'any, la plaça Vella reviu el vell
costum amb la celebració del Mercat
del Trasto.
Com que es tracta d'una plaça tan
simbòlica i amb tant pes històric, avui
acull nombroses celebracions festives,
des del Mercat del trasto, passant per
la Nit de bruixes del Carnaval, la Revetlla de Sant Joan i els concerts del
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6

Imatge dels antics horts de la rectoria, sense la paret de tàpia que l'envoltava, just abans de la remodelació d'aquesta zona el 1976. (Col·lecció Ramon
Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

Vista parcial de la primera plaça Mossèn Jacint Verdaguer amb un bust del
poeta en un costat. (Col·lecció Ramon Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

Festus o de la Festa Major, entre d'altres activitats.
Pel que fa a la seva funcionalitat,
la plaça Vella és principalment un espai representatiu de la vila i que ens
ofereix pòsit històric. També és un
espai residencial, comercial, lúdic i de
socialització.

5

PLAÇA MOSSÈN
JACINT VERDAGUER

Es tracta d'una plaça de planta triangular amb el paviment enllosat, com
la resta del nucli antic, que queda delimitada pel carrer de Sant Feliu, el
bloc de pisos amb porxo de la Promotora Torellonenca i les cases de l'antic carreró que anava des de la plaça
Vella fins al carrer de Rocaprevera.
L'aspecte actual, amb el terra en lleuger pendent que iguala les diferents
cotes dels seus accessos, el devem a la
rehabilitació del 2001. Actualment a
la plaça hi podem trobar bancs de fusta, una cabina telefònica, contenidors,
papereres, jardineres i faroles.
Tot i trobar-se situada enmig del
nucli antic de la vila, la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer és una plaça
moderna que va ser edificada entre
els anys 1975 i 76, després de l'expropiació dels antics horts de la Rectoria
per part de l'Ajuntament de Torelló,
i inclouria l'espai que havia ocupat
l'antiga plaça de la Fàbrega.
La primera plaça construïda als
anys setanta tenia una plataforma
plana que quedava elevada respecte
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PLACETA D'EN PUJOL

La forma actual d'aquesta placeta
ha estat el fruït de nombroses i importants transformacions al llarg del
temps. De planta irregular, la plaça
d'avui està delimitada per les confluències del carrer del Pont, Enric
Prat de la Riba, el carrer Sant Miquel
i l'antic carreró del Mas Pujol, en un
dels centres de màxima circulació del
trànsit rodat de la població. Al centre
de la plaça hi ha una estructura feta
amb murs de còdols de riu, que la delimita de l'espai de vianants. Si ens hi
aturem una estona a ple dia, de seguida ens aclapara una sensació d'angoixa. Per un costat, es tracta d'un punt
amb un trànsit molt intens i, per l'altra, la zona de vianants està saturada
de mobiliari urbà. Al mig d'aquest
espai hi podem trobar una zona enjardinada amb arbres i arbustos, vuit
senyals de trànsit, un senyal de direccions, tres papereres, tres bancs de
pedra, tres bancs de fusta, tres fanals
metàl·lics, un plànol de la vila, una
cabina de telèfons, una parada de
gelats a l'estiu (xurreria a l'hivern),
una parada de venda de cupons de la
ONCE, una bústia de correus, un punt
d'informació i atenció als viatgers de
Renfe (tapat per cartells publicitaris),
quatre contenidors de deixalles selectives, una escultura (guanyadora

Vista de la plaça des del carrer Rocaprevera. MSV

a la plaça Vella, amb unes petites es- l'antiga guarderia, el cinema, la lucales al costat que donaven a la plaça doteca o el Club de Tennis Taula de
Torelló.
veïna i que permetien
Pel que fa als usos
salvar el desnivell enactuals, podríem dir
tre els diferents accesque acompleix una
sos de la plaça. El parfunció residencial i de
terre era enllosat amb
pas, en menor mesura
jardineries als costats
també té un ús comerper separar la zona
cial amb la presència
de vianants de la vorera de pas i el trànsit
d'un establiment. Pel
rodat. Durant la seva
que fa a les celebracihistòria, els edificis
ons col·lectives, aquesque envolten la plaça
ta plaça acull part de
han acollit destacades
les parades del Mercat
entitats com les oficidel Trasto, i esporàdiDetall d'un picaporta de la casa Coll,
nes de l'Ajuntament, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. cament alguns actes
el Club Infantil amb MSV
del Festus.

Imatge de la plaça un cop remodelada cap al 1950,
després de l'aiguat. (Col·lecció Ramon VinyetaAjuntament de Torelló)

Vista de la placeta de l'antic mas Pujol des del carrer Enric Prat de la Riba. MSV

Detall de l'escultura situada enmig
de la placeta. MSV

Imatge de la plaça durant el desenrunament dels edificis de l'illa
de cases de l'antic mas Pujol, després de l'aiguat de 1940. (Collecció Ramon Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

d'una de les edicions de la Biennal
d'escultura de l'Escola d'Arts Plàstiques) i dos quadres elèctrics; tot això
en uns pocs metres quadrats.
L'antiga plaça del Mas Pujol era
de planta més o menys rectangular
i estava delimitada per la façana del
mateix mas i les confluències del carrer del Pont, la carretera provincial
BV-5224 (actual carrer Sant Miquel)
i el carreró del Mas Pujol. L'origen
de la plaça l'hem de cercar entre els
segles XVI i XVII, quan es va urbanitzar l'antic camí que portava fins
a les Palanques que servien per travessar el riu Ges, el carrer del Pont.
Les cases que s'hi aixecaren s'anirien
alineant a banda i banda del camí, des
de la plaça de la Sarment i continuant
per la plaça de l'ombra fins arribar al

riu. El creixement del carrer, però, va
topar amb la presència de l'antic mas
d'origen medieval del Pujol que quedaria inserit dins del traçat del carrer.
Aquest antic Mas, documentat al segle
XII, donaria nom al lloc. L'entrada del
mas Pujol estava situada perpendicular a la direcció del carrer, amb l'era,
situada davant de la porta. En aquest
punt, no s'hi construiria cap edifici,
sinó que es deixaria un espai buit que
esdevindria la primera plaça. De fet,
en alguns documents antics, apareix
citada com la plaça enrajolada del
Mas Pujol, en referència a l'antiga era
(Solà, 1947). El 1895, enmig de la plaça, s'hi va instal·lar una bomba mecànica per a la font pública d'aigua que
servia per abastir els veïns de la rodalia. Aquest enginy va suposar un gran
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Imatge de la placeta vista des del carrer Balmes a mitjan anys seixanta amb
les primeres jardineres-rotondes per ordenar el trànsit. (Col·lecció Ramon
Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

avenç en el seu moment per la comoditat a l'hora d'extreure l'aigua de la
font, abans no arribés l'aigua corrent
a l'interior de les cases. La font de “la
Bomba” va donar servei als veïns de
la plaça fins al 1934, any en què va ser
traslladada a la Mitja Galta del carrer
Nou.
Entrats al segle XX, l'antic mas
Pujol també era conegut com a can
Diego, propietat d'en Diego Vilà.
L'any de la seva mort, el 1928, l'ajuntament va intentar comprar la casa
per enderrocar-la i ampliar la plaça.
El consistori, però, com acostuma a
passar en aquests casos, no tenia prou
diners per fer-se'n càrrec i va intentar convèncer el Compte de Lacambra perquè financés l'operació urbanística a canvi de posar el seu nom
a l'espai públic. L'operació, però, no
va ser possible i s'hauria d'esperar
uns quants anys fins que l'aiguat va
permetre fer l'operació projectada
anys abans amb els finançament del
departament de Dirección General de
Regiones Desvastadas (Vilar, 1995). I
així va ser: l'aiguat del mes d'octubre
de 1940 va esfondrar no només l'antic
mas, sinó bona part de l'illa de cases
entre el carrer del pont, el carrer Enric Prat de la Riba, aleshores Navarra,
el carreró de l'Hospital i el carreró
del mas Pujol. Entre els edificis esfondrats també hi havia l'antic hospital, seu de les Monges Carmelites
i la seva escola per a nenes. Després
del desenrunament de la zona, l'ajuntament del moment va decidir deixar
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Imatge de la placeta vista des del pont a principis dels anys cinquanta amb el
magatzem de can Vives al centre de la fotografia. (Col·lecció Ramon VinyetaAjuntament de Torelló)

Vista de la plaça amb la rotonda al mig que redirigeix el trànsit cap a diferents direccions. MSV

l'espai lliure per esponjar l'àrea i es
va planificar l'ampliació de la plaça
preexistent, donant-li així la forma
actual que coneixem, fins i tot amb
més espai del que s'havia projectat
el 1928. Durant molts anys, la placeta
d'en Pujol va ser el lloc on estacionaven els taxis, i per això la plaça també
és coneguda popularment com la plaça dels taxis.
L'ús de la plaça és principalment comercial ja que està envoltada
d'establiments de tota mena. També
acompleix les funcions residencials i
de pas, tant de vianants com de trànsit rodat. La plaça acull una parada de
castanyes per Tot Sants i de roses per
Sant Jordi. Un cop al mes, s'hi estableix l'Oficina mòbil d'atenció al consumidor.

7

PLACETA DE SANT
FORTIÀ

De forma trapezoïdal, la placeta de
Sant Fortià es troba a la confluència
dels carrers del Pont, de Ges Amunt,
Balmes, la pujada del Cementiri,
l'avinguda de la Generalitat i el carrer de la Pau. Es tracta d'un autèntica
cruïlla de camins que entren o surten
del pont, i que podríem qualificar
de nòdul de redistribució del trànsit.
L'aspecte actual és fruït d'una remodelació recent. Com a element singular destacaríem la fornícula amb la
imatge de Sant Fortià, que trobem a
la cantonada de l'antic edifici de la
Fonda d'en Fortià Benet, al carrer de
Ges Amunt amb la placeta.
Davant la perspectiva de l'arriba-

da del ferrocarril, el
1876 es va
començar
a planificar la urbanització
de l'altre
costat del
pont de
can Puchades. Un
cop traDetall de la fornícula amb la
vessat el
imatge de Sant Fortià a la cantonada de l'antiga fonda d'en Fortià
pont, sorBenet. MSV
tint de la
vila, calia
organitzar l'encreuament de camins
que portava a Sant Quirze i a l'estació, al Cementiri, a Sant Vicenç i a les
voreres del riu en una i altra direcció.
Eren els primers temps de la industrialització de la vila, i encara que
pugui semblar una paradoxa també
era temps d'estiueig. L'arribada del
ferrocarril no només va permetre la
industrialització, sinó que també va
permetre desenvolupar certa economia de serveis tot convertint la Vall
del Ges, i en especial el Balneari de la
Font Santa, en el seu atractiu principal, en zona d'estiueig. Dins d'aquest
context, la placeta de Sant Fortià permetia enllaçar l'estació de tren amb
la població. La plaça també va acollir
dos establiments dedicats a allotjar
els visitants de l'època: l'Hotel Bosch
i la Fonda d'en Fortià Benet, dos establiments familiars que disposaven
d'habitacions i on també es feien
menjars.
Arquitectònicament, destacaríem
l'edifici de cal Tauler, conegut com
el Quixot, i més antigament com la
bàscula. Com que era l'entrada a la
vila, hi havia la bàscula per pesar els
productes que hi entraven i així poder
pagar l'impost corresponent.
Actualment la plaça té les funcions de residencial i comercial, i destaca la seva utilitat per a la redistribució del trànsit rodat del marge dret
del riu Ges. Formalment no té cap
element que ens indiqui que es tracta
d'una plaça, més enllà del rètol amb
el nom.

Vista de la nova plaça Nova des d'una cantonada. MSV

8

PLAÇA
NOVA

Aquesta plaça, instigadora d'aquest
monogràfic, es va
començar a urbanitzar el 1889.
Aquesta urbanització es perllongaria
fins al 1929 quan
finalment va ser inaugurada. Després
d'una
important Imatge de la plaça Nova des del campanar als anys vuitanta. (Col·lecció
reforma el 1976, Ramon Vinyeta-Ajuntament de Torelló)
l'any passat va ser
novament remodelada donant-li un
nou aire.
De planta quadrada, es tracta
d'una plaça tancada amb terra dur.
S'hi accedeix a través dels passatges
Barcelona, Onze
de setembre, Vic i
el de la Sagrera. La
plaça actual és en- Imatge de la plaça Nova als anys cinquanta. (Col·lecció Ramon Vinyetallosada i el terra té Ajuntament de Torelló)
una lleugera inclinació que anivella les diferents cotes estructures de ferro forjat que s'enfidels accessos. Quatre grans jardineres, len cel amunt amb focus il·luminen el
que queden lleugerament aixecades nou espai i l'omplen de caràcter. Alde la plaça, compten amb gespa i ar- guns bancs, papereres i una cabina de
bres (alzines i palmeres) i donen una telèfons completen el mobiliari urbà
mica de color a l'espai. Quatre grans que embelleix la plaça.
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L'any 1937, en plena guerra, es va
elaborar un projecte per fer un refugi
antiaeri a la plaça. Tot i que l'obra no
es va acabar de dur a terme, la previsió
va fer que els plànols i els pressupostos de l'obra estiguessin a punt per si
es feia necessària la seva construcció.
El refugi planificat ocupava gairebé
tota la plaça, i havia de tenir una superfície útil de 436,38 metres quadrats.
Estava pensat per encabir-hi entre mil
sis-centes i dues mil persones, a raó
de tres o quatre persones per metre
quadrat. L'arquitecte que signava el
projecte, Joan Mas, l'havia dissenyat
segons el mètode austríac, utilitzant
formigó en massa i armat que podia
resistir l'impacte de bombes de cent
quilos de
pes. L'execució del
projecte
implicava quatre
mesos de
treball, i
tenia un
cost
de
278.877,03
p e s s e t e s.
Els plànols i el
projecte es Detall d'una de les dues grans
conserven columnes de ferro forjat que fan
a l'Arxiu de faroles que es poden trobar a
Municipal la plaça. MSV
de Torelló.
Des dels seu orígens, la plaça
Nova sempre ha estat l'escenari preferencial d'actes públics, balls de Festa Major i de tot tipus d'espectacles
i activitats lúdiques. Va ser el primer
lloc de la vila on es va projectar cinema el 1906, i als anys deu i vint del segle passat, cada entitat hi aixecava el
seu envelat. Actualment, s'hi continuen celebrant nombrosos actes públic i
festius, com els balls de Festa Major,
el Mercat del Trasto, el Festival de Cinema de Muntanya i un llarg etcètera
d'actes i activitats. També hi trobem
la presència de centres culturals i serveis públics com: el teatre municipal,
el Casal Parroquial amb la seva sala
de cinema, l'Hotel d'entitats i el setmanari Torelló.
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Pel que fa als
usos de la plaça,
cal dir que és bàsicament comercial.
Podem
trobar-hi
quatre bars amb
les seves terrasses
a l'estiu, un supermercat, dues caixes
d'estalvis, una ferreteria i tres botigues de moda. Té,
però, també un ús
residencial, comercial, lúdic i social, i
amb una forta funció simbòlica.

Detall del monòlit dedicat a Rafel de Casanova, on anualment, per la Diada
nacional, les entitats i les autoritats locals hi fan l’ofrena floral. MSV

la rua de les carrosses de sa Majestats
que recorre tota la
població. L'altra
festivitat important
que s'hi celebra
és la Diada Nacional de l'Onze de
setembre, on cada
matí s'hi fa l'ofrena
floral al monument
dedicat a Rafel
de Casanova, amb
l'assistència de les

Vista de la nova plaça Nova des d'una cantonada. MSV

Vista general de la plaça dels Torners a l'antic pati de la torneria mecànica de can Vidal, actual Museu de
la Torneria de la vall del Ges. MSV

BARRI DE L'ESTACIÓ O
DE MONTSERRAT
9

PLAÇA ESTACIÓ

La plaça de l'Estació és la porta d'entrada i sortida de la vila per a tots
aquells que vénen o se'n van en tren.
De forma aproximadament rectangular, queda tancada per dos dels seus
quatre costats, en un dels quals hi trobem l'edifici de l'estació i en l'altre la
casa de can Sallés. Els altres dos costats queden oberts: un connecta amb
el carrer de Borgonyà i l'avinguda
Rafel de Casanova, i l'altre dóna pas a
les escaletes de l'Estació, de la pujada
del Mossèn Sabaté, a un pas subterrani que travessa la via, i un altre pas
que dóna al cementiri. Tots aquests

Vista de la plaça de l'Estació amb el seu
aspecte habitual ple de cotxes estacionats.

accessos fan que la plaça quedi una
mica desdibuixada en la seva forma.
L'interior de la plaça està asfaltada
i generalment s'utilitza de pàrquing
per part dels usuaris del servei ferroviari. Al costat oposat de l'estació hi
ha una zona enjardinada, de planta
circular, amb el monument a Rafel de
Casanova. A la plaça, també hi podem
trobem quatre teis i un xiprer, un altre
espai enjardinat al costat de l'estació,
una cabina telefònica, una bústia de
Correus, una cartellera metàl·lica i
quatre faroles. Tot plegat configura
un espai principalment de pas.
La zona va ser urbanitzada el
1879 amb l'arribada del ferrocarril i
la construcció de l'edifici de l'Estació.
En un principi se l'anomenava el Pla

de l'Estació, i fins als anys cinquanta
no la trobem citada, en documentació
oficial, com a plaça de l'Estació. Des
de la seva construcció, també era un
punt estratègic per l'entrada i sortida de mercaderies, i la zona estava
plena de magatzems de mercaderies
i de transportistes. L'espai ha tingut
nombroses reformes fins a l'aspecte
actual. El 1981 s'hi va erigir un monòlit en memòria de Rafel de Casanova,
un gran bloc de pedra que du inserida
unes rajoles vidrades amb una inscripció commemorativa.
Actualment, a la plaça de l'Estació, s'hi celebren dos actes festius
molt importants. Cada cinc de gener,
els Reis d'Orient acostumen a arribar
a la nostra vila en tren, i a la plaça de
l'Estació, on són rebuts pels més petits
de la vila. Des d'aquest punt, s'inicia

la part posterior d'un bloc d'habitatges amb entrada de garatges, un dels
laterals del museu i una porxada amb
accés als diferents habitatges i amb
entrades als garatges, en el tercer dels
costats. L'espai gran de la plaça té el
terra enllosat, mentre que la part petita està enjardinada i hi ha una font
d'aigua a l'entrada. Dins de l'espai
també hi podem trobar tres teis, dues
papereres, sis jardineres metàl·liques
semiesfèriques, quatre bancs, una
gran farola i set de petites. Es tracta
d'un espai agradable, amb sol al matí
i ombra a la tarda. Des de la plaça en
sobresurt de forma majestuosa la xemeneia de l'antiga torneria.
L'espai que avui ocupa la plaça
havia format part d'un dels patis de la
fàbrica de la família Vidal, construïda
el 1901. El pati estava delimitat per
uns coberts que tenien la funció d'assecadors de troncs que arribaven a la
fàbrica. L'interior dels coberts era un
gran espai buit on hi havia un petit
hort menat pels porters de la fàbrica, i
un ampli espai dedicat a escorçar i xapar els troncs abans de ser tallats, tornejats i transformat en bitlles i rodets.
El 1964, però, corrien mals temps per
les torneries mecàniques de fusta, i
l'empresa Vidal va fer fallida. Els creditors es van quedar amb els edificis
i els terrenys de la fàbrica, que més

autoritats locals i els representants
de les diferents entitats de la vila.
Formalment podríem dir que principalment és un espai simbòlic i de vianants i, en menor mesura, també és
residencial.

10

PLAÇA DELS
TORNERS

Aquesta plaça va ser construïda pels
volts de 1975, conjuntament amb els
edificis de l'entorn coneguts com “la
Pantera Rosa”, dins del projecte de requalificació urbanística dels terrenys
de l'antiga Torneria Vidal. Aquest espai té forma de dos triangles de diferents dimensions units, només separats
per la cantonada d'un edifici. Aquest
espai compta amb un sol accés des del
carrer de la Pau, i queda delimitat per

Detall de la xemeneia de la fàbrica que sobresurt
per sobre de la plaça. MSV
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endavant revendrien o reedificarien.
L'edifici principal de la torneria passaria a ser propietat de l'empresa Ibèrica de Pipas, mentre que els terrenys
que quedaven entre la fabrica i les
Serrasses serien adquirits per en Pere
Morral i Monteis que anys després
urbanitzaria. En el lloc on hi havia hagut els assecadors es construirien els
edificis de “La Pantera Rosa” en diferents fases, mentre que l'espai central de l'antic pati esdevindria plaça
pública. Des dels seus inicis, la plaça
s'anomenaria plaça dels Torners, però
a alguns dels torners d'aquella època
no els va fer gaire gràcia aquest nom.
L'aspecte actual de la plaça va
quedar fixada el 2005, quan va ser
remodelada amb l'adequació de l'antiga fàbrica com a seu del Museu de
la Torneria de la vall del Ges. Amb la
construcció del Museu de la Torneria,
el nom de plaça dels torners queda
ara més que justificat.
L'ús actual de la plaça és principalment residencial i lúdic, de socialització del veïnat. Esperem que ben
aviat sigui també un lloc de trobada
dels futurs visitants del Museu de la
Torneria de la vall del Ges.

11

PLAÇA SARDANA

Aquesta plaça de planta circular i parterre dur es va començar a construir
pels volts de 1964 dins del projecte
urbanístic de la cooperativa d'habitatges de “la Vall del Ges”, a l'encreuament de l'Avinguda de Montserrat i el carrer Núria. Cal destacar la
presència de l'església parroquial de
la Mare de Déu de Montserrat i del
Centre Cívic adjunt, els quals fan de
la plaça el centre de la vida social del
veïnat del barri de Montserrat.
L'aspecte actual de la plaça és el
resultat de la remodelació integral
que s'hi va realitzar al 2005, i que es
va inaugurar el 27 d'abril de 2006,
durant les festes del barri. El pas de
vehicles divideix la plaça en quatre
parts triangulars, amb funcions ben
diferenciades, que queden entre l'encreuament de les dues vies. A la part
del davant de l'església hi trobem una
estructura metàl·lica com si fos una

30 LES PLACES DE LA VILA

marquesina que sobresurt per sobre
del mobiliari urbà, cadires i jardineres; és un espai pensat per asseure-s'hi
i passar-hi una estona relaxadament si
el trànsit ho permet. A la seva dreta,
mirant al centre de la plaça, hi trobem
un espai pensat per a la mainada, on
hi ha una subàrea vallada, amb el terra de sorra i amb jocs infantils. Al seu
voltant trobem algunes cadires més

Detall de dues de les cadires que es podem trobar
en algunes parts de la plaça. MSV

En un primer pla, detall de la font; en un segon
pla, l'escut de la vila i, en un tercer pla, el monòlit
amb una placa commemorativa dedicada al poeta.
MSV

Vista de la plaça Joan Maragall des d'un dels
costats del carrer Catalunya. MSV

Vista d’una part de la plaça de la Sardana inaugurada el 2006 després de la darrera rehabilitació. MSV

i unes estructures per aparcar-hi bicicletes. Més a la dreta, en la tercera
de les parts, hi trobem un espai menys
atapeït, més de pas, amb alguns bancs
de fusta, unes jardineres metàl·liques
i una cartellera de ferro. En la darrera
part de la plaça, hi trobem un espai
més diàfan, amb més bancs per seure
i on també hi ha una terrassa de bar.
Finalment, enmig del carrer Núria, hi
ha un altre espai delimitat on trobem
jardineres, una parada de la ONCE i
una escultura feta per l'Escola d'Arts
Plàstiques de Torelló. Diversos arbres,
papereres i fanals escampats per la
zona completen el conjunt urbà.
La plaça de la Sardana és el centre
neuràlgic i simbòlic del barri de l'Estació o de Montserrat. No només és
una zona d'habitatge, sinó que també
hi podem trobar una gran activitat comercial. Des de l'any 1969, s'hi celebra la Festa Major del barri, pels volts

de la festivitat de la Mare de Déu de
Montserrat. Des de fa molts anys, la
plaça també és el punt d'inici de la
rua de Carnaval.
Pel que fa als usos de la plaça,
podem dir que és una zona de pas
molt transitada pels vehicles rodats i
pels vianants, on trobem nombrosos
establiments comercials. Podem afirmar, doncs, que a més de tenir un ús
residencial, també té un ús comercial,
social i lúdic importants.

12

PLAÇA JOAN
MARAGALL

De planta rectangular, aquesta plaça
queda mig oberta per dos dels seus
quatre costats. Es troba situada entre
les cases unifamiliars que hi ha entre
el carrer Catalunya i els carrer Puigdecanet, i que la delimiten. Va ser urbanitzada pels volts de 1964 dins del

projecte urbanístic de la cooperativa
d'habitatges de “la Vall del Ges”, però
el seu aspecte actual el devem a la
darrera intervenció de l'any 2000.
Per salvar el desnivell que hi ha
entre els dos carrers, la plaça està dividida en dos nivells. La part més baixa,
que s'hi accedeix des del carrer Catalunya, és plana i el parterre és enllosat. En aquesta part hi podem trobar
sis bancs de fusta, tres papereres, un
parc infantil en dos àrees quadrades
amb sorra, diferents arbres, una font
i un gran fanal. La part més elevada,
que dóna al carrer Puigdecanet, queda separada de la inferior de la plaça per un petit sòcol. Aquesta zona
presenta un gran pendent per salvar
el desnivell entre els dos carrers, està
enjardinada amb grans avets i dues
escales d'obra la flanquegen a cada
costat. En aquesta part, just a sobre
de la font, hi ha un escut de pedra pintada de la vila, i un monòlit dedicat
al poeta Joan Maragall i Gorina dóna
nom a la plaça. Aquest monòlit és un
gran bloc de pedra amb una làpida
amb una inscripció dedicada al poeta,
que va ser erigit el 1983.
Es tracta d'un espai molt concorregut per la mainada dels voltants,
així com per la resta de veïns; per tant,
podem dir que té una funcionalitat
principalment lúdica i social.

PLAÇA DEL
DR. FLEMING
Es tracta d'una plaça de forma irregular que dibuixa un
cul de sac amb la
part posterior de
les cases del carrer
Canigó i l'avinguda Mare de Déu
de Montserrat. S'hi
accedeix pel capdamunt del carrer
Lluçanès, i també
hi ha un pas de vianants amb unes
escales que la connecten amb el carrer Canigó, salvant
el desnivell entre
els dos espais. La
plaça queda envoltada per una via asfaltada, i l'interior
està delimitat per
un petit sòcol de
vorera. L'interior
de la plaça té una
forma irregular i
està subdividida en
dues parts; un dels
costats està enjardinat amb gespa,

Fotografia del procés de construcció de la plaça, 1971. (Col·lecció Ramon
Vinyeta-Ajuntament de Torelló)

Vista de la plaça a peu del carrer Lluçanès, on és difícil veure el conjunt.
MSV
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amb alguns arbustos i tres plataners;
i l'altre costat està pavimentat, però
a la zona central hi ha una àrea delimitada per un sòcol de formigó amb
terra a l'interior, pensat per a la mainada. Aquesta segona part compta
amb quatre bancs de fusta, dos fanals,
una paperera i onze plataners més.
Les escaletes que donen accés al carrer Canigó estan subdividides en dos
accessos, unes escales i un pas adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda,
i al mig hi queda una petita àrea enjardinada amb tres boixos i tres magnòlies. El terra de la zona enjardinada
està pavimentat amb grans còdols de
riu lligats amb formigó, i en sobresurt
un gran còdol amb una placa metàllica amb el nom de la plaça forjat.
Aquest espai va ser delimitat pels
volts de 1966 dins de les dues primeres fases del projecte urbanístic de la
cooperativa d'habitatges de “la Vall
del Ges”, però no va ser urbanitzat
fins al 1969. El projecte original de
la cooperativa no preveia que les cases del carrer Núria que donaven a la
plaça pel darrere tinguessin pàrquing.
Quan els veïns de la plaça van voler
construir els garatges particulars amb
accés a la plaça, al 1971, es va produir
un conflicte d'interessos. Finalment
l'ajuntament va accedir i va permetre als veïns que construïssin els pàrquings i hi poguessin accedir des de la
plaça.

Detall del camp de petanca amb la cistella de bàsquet i el parc infantil al fons, que es troben a la
plaça. MSV

Funcionalment és una zona plenament residencial, i de pas del trànsit
rodat; en realitat, ben bé podríem dir
que es tracta d'una rotonda urbana.

15
Detall de l'espai amb terra. MSV

Funcionalment és una plaça residencial i lúdica, que permet la socialització dels veïns del veral. Al voltant
d'aquest espai no hi ha establiments
comercials, ni tampoc s'hi celebra cap
acte públic remarcable.

14

Es tracta d'una plaça de planta circular situada a la confluència de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer Girona, que queda
delimitada per cases unifamiliars en
tres des seus quatre xamfrans i pel
camp de futbol del Montserratí en

Vista de la plaça des del carrer Girona amb la rotonda al mig.
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PLAÇA JOSEP VIDAL

l'altra. Aquesta plaça no disposa d'espai públic més enllà d'unes àmplies
voreres amb jardineres al terra i una
rotonda enjardinada amb una font
d'aigua al centre. Aquesta font de pedra té esculpits unes figures de lleó,
i d'aquí li ve el mal nom de la plaça
dels Lleons, així l'anomenen els veïns
del barri. Els elements de mobiliari
urbà hi són ben escadussers, tan sols
hi trobem tres papereres, una parada
de gelats, sis fanals i les llums de la
font, que il·luminen aquest espai.
La plaça es va començar a delimitar el 1964, tot i que no va ser construïda fins al 1969 dins del projecte
urbanístic de la cooperativa d'habitatges de “la Vall del Ges”, i no va ser
acabada fins al 1973, en la darrera
fase de la cooperativa. Va ser batejada amb el nom de plaça Josep Vidal,
en homenatge a l'exalcalde de la vila
que havia estat el primer president de
la cooperativa d'habitatges impulsora
de la urbanització de la zona.

Detall del conjunt escultòric de la font que hi ha
enmig de la rotonda amb els lleons a primer pla.

PLAÇA DE L'ALZINAR

Aquesta plaça és la més gran del terme i es troba situada entre els carrers
Moreta, Espona i Girona. La seva
planta és irregular, tot i que té una
forma més o menys triangular que
queda desdibuixada per la presència
d'uns blocs de pisos aïllats. La seva
urbanització va començar pels volts
de 1973 en la darrera fase del projecte
de la cooperativa d'habitatges de “la
Vall del Ges”. El 1983 va ser habilitada, però, fins al 1987 no hi hauria
noves actuacions que l'acabarien de
configurar. L'aspecte actual és encara
més recent.
La plaça és oberta i de superfície
tova, amb gespa que ocupa la major
part de l'espai. El seu interior està
subdividit en diferents àrees, on hi
ha molts espais de joc, com una taula
de tennis taula, una camp de petanca
o bitlles, una espai amb una porteria
de futbol sala i un altre espai amb
gronxadors i jocs per als més petits.
Completen la plaça catorze bancs de
pedra, deu papereres i una font. També hi ha una gran farola al centre de
l'espai i dotze faroles més de petites
dimensions que la il·luminen. Tot plegat li dóna més un aspecte de parc
urbà que no de plaça.
Aquest espai és molt concorregut
els caps de setmana i durant el període de vacances escolars, ja que l'espai
ofereix una gran varietat d'elements
de joc per als més menuts. Podríem
dir que és una zona principalment de

Vista de la plaça des del costat del carrer Espona. MSV

lleure, molt freqüentada per la mainada, els adolescents i les famílies
de l'entorn. Funcionalment es tracta
d'una plaça residencial i lúdica, que
també serveix de punt de trobada i
socialització del veïnat.

16

la delimiten pels seus costats oberts i
hi donen accés al seu interior. En els
costats tancats pels habitatges unifamiliars hi ha unes estretes franges enjardinada amb arbustos que fan una

PLAÇA DE LA
CURANYA

Ubicada enmig d'un grup d'habitatges
unifamiliars adossats que hi ha entre
els carrers Espona i Ripollès, es tracta
d'una petita plaça de planta rectangular que està oberta per dos dels seus
quatre costats. Els carrers esmentats

Detall de l'embornal que engoleix les aigües de
pluja situat al centre del la plaça. MSV

Vista de la plaça de la Curanya des d'un dels seus angles. MSV
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funció de separació i aïllament visual
de les cases particulars que delimiten
la plaça pública respecte a l'espai privat.
Es tracta d'una plaça tova, amb el
terra de sorra i la part central buida.
El parterre té una lleugera inclinació
cap al centre de la plaça, fins a un embornal a la part central que engoleix
les aigües de pluja. El mobiliari urbà
que hi podem trobar són quatre bancs
de fusta per seure i dues papereres situades als costats de la plaça. No hi
ha faroles i l'espai s'il·lumina gràcies
a un parell de fanals de la zona enjardinada del carrer de l'Espona que
donen a la plaça. Tots aquest elements
li donen un aire amb poc encant, tot i
que la seva proximitat a la plaça de
l'Alzinar fa que sovint semblin formar part del mateix conjunt.
La plaça de la Curanya va ser urbanitzada pels volts de 1990, i certament li faltaria una petita remodelació que li donés un aire una mica més
alegre. Aquesta plaça acostuma a ser
ocupada per les atraccions de la Festa
Major del barri de Montserrat i funcionalment té un ús social de punt de
trobada.

Detall d'una part del terra de la plaça amb els llums
de terra de la passera que travessa la plaça. MSV

Vista de la terrassa inferior de la plaça des d'un dels seus angles. MSV

de més petita que il·luminen l'espai
inferior de la plaça. En aquesta part,
hi trobem una fita de pedra esculpida
amb el nom de la plaça i la data de la
seva inauguració.
Funcionalment, aquesta plaça té
un ús lúdic i social, de punt de trobada. És freqüentada pels veïns de la
zona, especialment per famílies amb
nens petits. Es tracta d'un lloc molt
agradable per passar-hi una bona estona.

BARRI DEL DARRERE DE
L'ESTACIÓ
17

PLAÇA DEL COMTE
GUIFRÉ EL PELÓS

De planta rectangular i superfície
tova, aquesta plaça ocupa la cantonada de l'illa delimitada per la confluència del carrer Progrés i el carrer
Puigcerdà, en una zona amb un considerable desnivell. Un mur perimetral
permet que la plaça quedi elevada
respecte al nivell de circulació del
carrer Progrés que hi dóna accés mitjançant unes escales. La plaça queda
oberta pel costat d'aquest carrer, i ara
mateix també pel costat oposat ja que
està sense edificar. Tot i que es va començar a construir pels volts de 1990
dins de la urbanització del barri de
darrere de l'estació, no va ser acabada
i inaugurada fins al 2001.
Arquitectònicament la plaça queda dividida en dos nivells: la part infe-
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Detall de la plaça entre els arbres i arbustos de la
zona enjardinada a la terrassa superior del conjunt
urbanístic. MSV

rior, tocant al carrer Progrés, té el terra amb gespa i hi ha una petita àrea
pavimentada amb una cistella de bàsquet. Completen aquesta part, dues
taules de fusta amb bancs, uns jocs
infantils, una font, tres papereres, un
cartell informatiu, quatre faroles, dos
teis i dues alzines. La part superior, separada per una passera pavimentada
i un mur de formigó, és un gran zona
inclinada i enjardinada amb arbres i
arbustos, on no es pot accedir. També hi trobem una gran farola i una

PLAÇA DELS PAÏSOS
CATALANS

Es tracta d'una plaça de grans dimensions, situada al costat de la via
del tren. De planta rectangular, està
oberta per un dels seus costats, el que
queda delimitat per la via del tren i
l'avinguda dels Pirineus. En aquest
espai també hi conflueixen els carrers
de la Cerdanya i el carrer de Vidrà
pels seus costats curts. Delimita la
plaça per l'altre costat, una petita via
pavimentada i la façana porxada d'un
grup d'habitatges unifamiliars. Aquesta plaça va ser projectada el 1984 i va
ser construïda pel constructor Andrés
Cuevas, que també va urbanitzar les
cases del voltant. L'aspecte actual és
relativament recent.
Es tracta d'una plaça eminentment tova, on predomina la gespa, i

Vista de la plaça des d'un dels seus angles amb els seus equipaments i mobiliari urbà a l'interior. MSV

està envoltada per una vorera que en
permet la circulació perimetral. També hi ha una passera pavimentada,
perpendicular a la via del tren, que
divideix la plaça en dues parts i dóna
accés a una font. A l'interior d'una
d'aquestes parts, hi trobem una àrea
rectangular pavimentada amb una
cistella de bàsquet, mentre que a l'altra part hi ha un conjunt de jocs infantils. Sis bancs de pedra, alguns arbres,
alguns fanals, quatre papereres i alguns parterres enjardinats acaben de
complementar i delimitar l'espai. Al
voltant de la plaça, entre els habitatges, hi trobem dos espais comercials.

Detall de les moreres i un dels bancs que podem
trobar a cada costat de la plaça. MSV

És un espai obert, tranquil i molt
assolellat. Funcionalment es tracta
d'una plaça amb un ús principalment
residencial, però també de lleure i de
socialització del veïnat.

19

PLAÇA DE NARCÍS
DE MONTURIOL

La plaça Narcís de Montoriol és de
planta rectangular i queda oberta per
dos dels quatre costats. S'hi accedeix
per l'avinguda del Castell i pel camí
de pas que du a la casa de pagès de

Puigrobí. L'espai de la plaça queda
delimitat per dues naus industrials,
l'esmentada avinguda i una tanca de
xarxa metàl·lica que la separa d'uns
camps de la casa de Puigrobí. Estructuralment, la plaça queda partida per
un pas asfaltat que la divideix en tres
part. Les dues parts dels costats queden delimitats per unes voreres, les
parets de les naus industrials, i el pas
viari, continuació del carrer Progrés.
Cada una d'aquestes parts són toves i
tenen el terra de grava, amb dues rengleres de moreres, quatre bancs, una
paperera i quatre faroles; en un dels
costats hi ha un petit edifici construït,
una petita central elèctrica d'Endesa.
La tercera part, que ocupa l'espai central, està pavimentada i serveix de pas
per a vehicles rodats que dóna accés
a la casa de pagès de Puigrubí, i a la
part posterior de les naus industrials,
i serveix de zona de pàrquing del polígon, molt atapeït en horari laboral.

Vista de la plaça des del carrer Progrés. Veiem com aquest espai és utilitzat principalment com a pàrquing del polígon. MSV
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Funcionalment és una plaça curiosa, difícilment s'hi veu algú passejant o assegut, més aviat sembla una
gran plaça de pàrquing del polígon.
No hi ha cap establiment públic que
doni directament, i només li donen la
cara dos habitatges de l'altre costat
de l'avinguda.
Aquest espai va ser construït pels
volts de l'any 1990 durant la urbanització del polígon industrial de l'avinguda del Castell, i podríem dir que és
la típica plaça vallesana de polígon
industrial, única a tota la vall del Ges.
La seva funció és principalment de
pàrquing de vehicles.

Detall de dos dels bancs de la plaça amb la tanca
de fusta al fons que separa la terrassa superior de
la inferior en el punt de més desnivell del marge.
MSV

20 PLAÇA DE L'INSTITUT
Aquesta plaça és una de les més noves
de la vila. Té la planta més o menys
rectangular i es troba situada entre el
carrer d'Ausiàs March i el carrer la
Molina. Està delimitada per aquests
dos carrers, pel costat d'un grup d'habitatges unifamiliars del primer carrer i per la via de trànsit rodat de la
mateixa plaça. Es tracta d'una plaça
molt oberta de terra tova, de gespa
i que està construïda en dos nivells
que salven el fort pendent de la zona.
Aquestes dues terrasses estan separades per un marge natural que divideix
longitudinalment l'espai d'est a oest,
i un pas de trànsit rodat amb parets
a banda i banda de formigó parteix
novament la plaça en dues parts desiguals de nord a sud. El resultat final
és que la plaça presenta quatre àrees
diferenciades. Des de la plaça, construïda en un dels punts de més altitud de la vila, hi ha molt bona vista
i es pot veure bona part de la vall i
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petites dimensions. Podríem dir que
és una plaça oberta, sense edificis en
la major part del seu perímetre i tova
perquè la totalitat del parterre està
cobert amb gespa. El mobiliari urbà
està compost per diferents arbres,
tres petits jocs infantil, tres bancs, una
paperera i les faroles de la vorera del
carrer. Tot i que la plaça queda una
mica amagada, s'hi accedeix des del
carrer del Portal de la Carrera, que
l'envolta perimetralment.
Funcionalment podríem dir que
principalment es tracta d'una plaça
lúdica i de socialització del veïnat, especialment apta per als més petits.

Vista de la plaça des del carrer Molina. A primer pla veiem només una de les quatre parts en què queda
dividida la plaça. MSV

Vista de la plaça des del carrer dels Estudis amb l'escola Fortià Solà al fons, i la serralada de Bellmunt
més enllà. MSV

del terme. En una de les seves parts,
però, hi trobem una petita edificació
corresponent a un generador elèctric
que manlleva encant a l'indret.
El mobiliari urbà hi és escàs: quatre bancs, dues papereres, algunes faroles metàl·liques i una tanca de fusta
per separar la part on el marge presenta més desnivell. Funcionalment
es tracta d'un espai social i de lleure,
punt de trobada dels estudiants de
l'Institut i del veïnat del veral.

viatgers que es vulguin
cola. En els dies de jorarribar a algun dels alnada electoral esdevé
tres pobles de la Vall.
també punt de trobada i
Abans de la seva urbatertúlia de la ciutadania
nització, a la zona hi haque ha anat a votar. La
via l'antic firal de la vila,
resta de dies és habitual
on se celebraven les fires
veure-hi algun grup de
de l'Ascenció i de Sant
persones grans fent terAndreu. En aquell intúlia sota l'ombra de les
dret, els tractants d'anialzines. Funcionalment
mals exposaven el seu
és un espai residencial,
bestiar durant aquestes Detall de la persiana del quiosc de socialització, comerdates per vendre'l al de la plaça. MSV
cial i de confluència del
millor postor. Després
trànsit rodat.
de l'aiguat, amb la construcció de les cases baPLAÇA
23
JOANOT
rates, el firal es va trasMARTORELL
lladar a l'altre costat del
riu i la zona va quedar
Es tracta d'una plaça
lliure. No seria, però,
de planta irregular sifins al 1952, quan es va
tuada a la confluència
inaugurar el grup escodels carrers Puigsalar de les Escoles Naciocalm, Collsacabra, Puig
nals del Fortià Solà, que
de Terrades, Cabrera,
també s'urbanitzaria la
plaça. Des d'aleshores, Detall d'una part de les jardine- Congost, Curull i Cònres pavimentades amb còdols
sol. Podríem dir que és
aquesta plaça ha estat de riu. MSV
una plaça dura, que està
remodelada en nombroses ocasions fins a donar-li l'aspecte subdividida en tres parts per vies rodades que la creuen. Al seu voltant, hi
actual.
En aquests moments, la plaça es trobem bastant trànsit de vehicles, ja
un lloc de trobada d'escolars, o millor que es tracta d'un gran nòdul d'encredit dels pares i mares o avis que van uament de carrers. La part principal
a portar i a buscar la mainada a l'es- de la plaça esta subdividida en tres

BARRI DE MANLLEU,
JOANOT MARTORELL I
LA CABANYA
21

PLAÇA RUIBAL

Aquesta zona residencial es va començar a urbanitzar a finals dels anys vuitanta, però la plaça Ruibal es va construir fa pocs anys, ja entrats al segle
XXI. L'espai que ocupa té una planta
semicircular en forma d'amfiteatre de

Vista de la plaça Ruibal des d'un dels seus costats amb el Puigdesalit al fons. MSV

Detall del banc de pedra amb un joc infantil a segon terme i la paret de les cases que delimiten la
plaça al fons. MSV

22 PLAÇA GERMÀ DONAT
La plaça del Germà Donat té una
planta en forma irregular, i la trobem
situada entre el carrer dels Estudis
i la confluència dels carrers d'Enric Prat de la Riba, d'Anselm Clavé,
Collsacabra i Bellmunt. És una zona
molt transitada i sorollosa per la confluència d'aquests carrer que porten
el trànsit rodat cap a l'altre costat del
riu, i en determinades hores pels crits
dels més petits quan entren o surten
de les escoles. Popularment també es
coneix com la plaça dels estudis ja que
allí hi trobem les escoles Fortià Solà i
Rocaprevera. Arquitectònicament és
una plaça dura, amb parterre enllosat, algunes àrees enjardinades i unes
escales que salven el desnivell en un
dels costats. Actualment, la plaça disposa del mobiliari urbà pertinent: una
fonts, bancs, papereres, jardineres,
arbres i faroles, així com un quiosc,
una bústia de Correus i una parada
d'autobusos amb marquesina per als
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Martorell-La Cabanya, cada segon
cap de setmana de juliol. El fet és que
aquesta plaça ha esdevingut el centre
d'aquest nou barri de la vila. Des de
1992, aquest espai és punt d'arribada i
d'entrega de premis de la rua de Carnaval.
La plaça és un bon lloc de trobada del veïnat i, a més d'aquesta funció
socialitzadora, també té una important funció comercial perquè està plena d'establiments de tota mena que
donen servei a les necessitats dels veïns de l'entorn i residencial. També té
una important funció de redistribució
de la circulació.

24
Vista de l'interior de la plaça amb jocs per a la mainada. MSV

nivells, amb bancs, papereres, gronxadors i jocs infantils, fanals que la
il·luminen i àrees enjardinades. La segona part de la plaça sembla més una
rotonda i queda una mica aïllada de
la resta per la circulació de vehicles.
La darrera part està mig enjardinada
i amb el bon temps és ocupada, parcialment, per la terrassa d'un bar.
Pels volts de 1982 es va iniciar el
projecte d'urbanització amb els primers moviments de terres, l'explanació del terreny, l'encintat de voreres,
la construcció dels desaigües, la cons-
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Aquesta plaça de planta rectangular es troba situada entre els carrers
Vallespir, Congost i l'avinguda del
Rosselló, però encara no és plaça
pròpiament perquè està sense urbanitzar, tot i constar en el nomenclàtor
municipal. Fa temps que està prevista
la seva urbanització, però de moment
és un descampat i per tant no té cap
funcionalitat concreta.
A tocar de la plaça hi trobem
el Parc de la Cabanya, un espai de
planta triangular situat entre la via
del tren i el carrer Congost, ple d'elements esportius i de joc, com una pista de futbol sala i unes estructures per
a patinadors. Els dies festius i caps de
setmana està plena de nens i adolescents.

25

Vista del solar que un dia serà plaça. MSV

trucció dels primers parterres, l'ordenació de zona de repòs i l'enllumenat.
Però no seria fins al 1985 quan es va
aprovar el pla Urbanístic de la zona,
i fins a finals de la dècada no s'acabarien unes obres que es van allargar
bastant en el temps. Molts veïns recordaran aquestes obres i la polèmica que va aixecar el cobrament de les
contribucions especials per a la seva
construcció. No sabem si per aquesta
o altres raons ben aviat el veïnat es va
unir i el 1990 es començava a celebrar
la Festa Major del barri de la Joanot

PLAÇA DE L'ABAT
OLIBA

PLAÇA SEGIMON
SERRALLONGA

Aquesta plaça, la més recent de la vila,
és de planta rectangular, i està situada
entre els carrers Manlleu i el carrer
dels Dipòsits. Queda delimitada per
la carretera de Manlleu i un bloc de
pisos de protecció oficial. Fa molt poc
que acaba de ser inaugurada, malgrat
que el seu entorn, en aquests moments, tot just s'està urbanitzat.
Formalment, la plaça disposa de
tres nivells diferents que salven la
diferència de cota entre els dos carrers, i suposem que quedarà oberta

Detall de l'encreuament de les passeres fetes amb
formigó de color vermell després d'un dia de pluja.
MSV

pel costat de la carretera. El conjunt
combina les àrees enjardinades amb
gespa en les dues terrasses superiors,
amb una àrea enjardinada amb herbes aromàtiques a la part baixa i unes
passeres de formigó tenyit de color
vermell que l'emmarquen i en permeten la circulació pel seu voltant. Unes
franges enjardinades amb arbustos
delimiten les terrasses pels costats del
desnivell.
Tot i el bullici de la carretera de
Manlleu, la plaça té un aspecte i una
ànima gairebé zen, molt agradable.
La bellesa de la plaça, però, queda
ara mateix molt desencantada pel seu
entorn en obres. Funcionalment esperem que esdevingui una àrea residencial, de trobada i de socialització de
tots aquells que s'hi acostin.
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PLAÇA DEL
MIL·LENARI

Vista de la plaça des d'un dels seus angles inferiors. MSV

s'accedeix a un grup d'habitatges unifamiliars que ocupen tres dels quatre
costats de la plaça. Aquesta configuració tan particular li dóna l'aspecte
de plaça particular, ja que sembla formar part d'una urbanització privada i
no de l'espai públic.
Podem dir que es tracta d'una plaça tova, amb gespa al terra que ocupa
la major part de la seva superfície
i envoltat per una zona enjardinada amb arbres i arbustos. Un pas fet
amb formigó creua la plaça seguint la
direcció del carrer Conflent i la divideix en dues parts. En una d'aquestes

hi trobem una pista de bàsquet amb
una cistella, mentre que en l'altra hi
trobem un gronxador i una caseta de
fusta per a la mainada. Cinc bancs de
fusta, una paperera i una font, amb
una estructura de pedres, completen
el mobiliari d'embelliment l'espai.
La plaça va ser construïda pels
volts de l'any 1990 amb la urbanització de la zona, i a l'any 2000 va ser
arranjada i s’hi van instal·lar els jocs
infantils donant-li així l'aspecte actual; per tant, es tracta d'una plaça principalment d'ús residencial, lúdic i social dels veïns de l'entorn immediat.

Aquesta plaça de planta rectangular es troba situada a la confluència
dels carrers d'Andorra i del Conflent.
Queda elevada respecte al nivell dels
carrers, i està separada per un mur
que la deixa a un nivell més alt. La
plaça queda oberta pel costat del carrer d'Andorra i per accedir-hi cal pujar unes escales. Des del seu interior,

Detall de la font empedrada que hi ha en un dels
costats de la plaça. MSV

Vista de l'interior de la plaça des d'un dels seus angles. MSV
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