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BCIL
DENOMINACIÓ :
Altres denominacions:

Xemeneia de la Teuleria de Saniàs.
Teuleria del Negre de Saniàs (també, Saniars)

SITUACIÓ :

Propera al mas Saniàs. Accés des de la carretera provincial BV 5224.

DATA DE CONSTRUCCIÓ :

Fàbrica anterior a 1880. Ampliada l’any 1955. Enderroc de l’edifici
durant la dècada de 1980.

AUTOR :
PROMOTOR :

Josep Fontserè Montells, constructor (1955).

TIPOLOGIA :

Element pertanyent a l’arquitectura industrial.

CONTEXT :

Àmbit rural envoltat de pollancres. Al sud de la finca de Saniars i a l’est
de la carretera que comunica Torelló i Manlleu.

RÈGIM URBANÍSTIC :
Planejament Vigent:
Classificació:
Qualificació:

Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Torelló. Desembre
1999.
Sòl No Urbanitzable
Sòl de Reserva Agrícola i Ramadera (Zona R1)

RÈGIM JURÍDIC :
Titularitat:
Condicions / servituds:

Josep Macià Paradell

PLÀNOL DE SITUACIÓ.

Escala

1/5000
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DESCRIPCIÓ :

Xemeneia de forma torreo-cònica, força esvelta que, sobrepassa els 20
metres d’altura. És feta de maó ceràmic massís deixat vist i sense
elements decoratius. És de planta circular i la seva secció disminueix
progressivament en altura. L’obertura superior està perfilada per unes
verdugades ressortides i està coronada per un parallamps.
Es converteix en element testimonial de l’emplaçament on va existir la
teuleria.

EVOLUCIÓ D’USOS:
Original:
Actual:

Bòbila. Magatzem de fusta.
Fàbrica enderrocada, xemeneia abandonada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Dolent. L’estat de deixadesa permet un procés de degradació accelerat
de la xemeneia, fins l’extrem que perilla la seva estabilitat.

VALORACIÓ:

Importància com a testimoni de l’única xemeneia de teuleria que es
conserva a Torelló.

DADES HISTÒRIQUES:

La primera informació d’aquesta teuleria data de l’últim terç del segle
XIX. Pere Targarona Novellas, domiciliat a Barcelona, tenia, l’any 1880,
quatre cases al nucli urbà de Torelló, dues cases de pagès, una caseta
i una teuleria. A la casa de pagès de Saniàs va iniciar la construcció de
la teuleria. Era tot un complex que va rebre el nom de Proyecto
Targarona. No disposem dels plànols i dels detalls del projecte però
tenim la constància de la seva existència per fonts indirectes, com el
padró d’habitants de 1880.
Al registre fiscal de finques de principis del segle XX, Benet Targarona,
Eulàlia Trenas i Joan Targarona venen la propietat de Saniàs, amb la
seva teuleria, a Miquel Font Puigrubí, hisendat torellonenc. El seu fill,
Manuel Font Feyner, va heretar la propietat l’any 1926. Durant aquests
anys, la teuleria de Saniàs era portada per la família Morató.
L’any 1955, Vicenç Ginestet Coll edificà un cobert nou a la teuleria de la
vídua de Manuel Font. Aquest projecte contemplava l’edificació d’una
nau de dos metres d’alt, deu d’ample i vint-i-un de lllargada. Una
xemeneia de 15 metres per a la cocció de carbó es construiria al costat
de la teuleria existent. El constructor Josep Fontserè Montells
s’encarregà de dur a terme les obres.
La teuleria vella i les noves dependències, durant els anys setanta,
deixaren de funcionar. La nau vella ubicà un magatzem de fusta durant
un temps i després fou enderrocada. La xemeneia de l’antiga teuleria
s’ha conservat tot aquest temps i es troba en un estat precari. No queda
cap vestigi de la construcció realitzada per Vicenç Ginestet.
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AI

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

AI
Pàg. 4
DENOMINACIÓ:
Teularia de Saniars

DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
- Xemeneia cilíndrica, lleugerament troncocònica, restes d’una antiga
teuleria, de més de 20 m d’alçària.

núm. d'ordre

BCIL

RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG DE
BÉNS:
- Històriques i geogràfiques (com a fita del territori)

PLÀNOL DE SITUACIÓ
COOR. UTM
REF CADASTRAL

x:

y:

SITUACIÓ:
Sud de la finca de
saniars just a la ctra.
Bv-5224

DETERMINACIONS NORMATIVES:
- Nivell d’intervenció B
- Cal bàsicament garantir la seva estabilitat davant l’agressió dels agents atmosfèrics i la manca de conservació.
- Caldrà establir un perímetre de protecció d’uns 2 m degudament protegits a l’entorn de la xemeneia, perquè al estar ubicada a l’interior d’un camp de
conreu, no resulti danyada de base amb els treballs de la maquinària agrícola.
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