Subirana
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Urbanització de Subirana
Al final de la Urbanització de Subirana, no senyalitzat. 08505.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.86116
2.17533
431554
4634690

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08129-12
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Regular
Recentment deshabitada, víctima d'espolis fortuïts.
Inexistent
IPA 23142
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00010
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Edifici civil format per una masia de planta rectangular coberta a dues vessants i construïda
aprofitant el desnivell del terreny conegut com can Sobirana, Subirana o Subiranes. La
façana és orientada a migdia i té un bonic portal adovellat. Al primer pis i al segon,
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presenten finestres decorades amb motllures gotitzants. La masia es troba en un estat
d'abandó; bona part dels annexes presenten la teulada ensorrada. A tramuntana, on
coincideix amb el primer pis de l'edificació, hi ha un portal d'arc convex al qual s'accedeix
mitjançant una escala exterior. En aquesta part hi ha un cos adossat i cobert a una sola
vessant. La masia es troba abandonada i immersa en el complex laberint de la Urbanització
de Fontanellles.
Observacions:
Aquest mas dóna nom al barri de Sobiranes o Sobirana.

Història
Antiga masia que trobem registrada en el fogatge de 1553 del terme i parròquia de Muntanyola;
consta com el mas d'en Serra Sobirana. El sector de Muntanyola s'estén per la serra de
Muntanyola, que tanca per ponent la Plana de Vic, i la vall compresa entre aquesta serra i la que
limita amb L'Estany, entre els masos Vall i Postius. En Genís de Vilavendrell, com consta en el
cadastre de 1767, també era propietari del mas Subirana, on vivia Isidre Capdevila com a
masover i jornaler; aquest mas constava de 98 quarters i 1/24 d'altre repartits en 8 i 12/24
quarters de sembradura (de primera a tercera qualitat), 2/24 d'horta, 6/24 quarters de boiga, 23
quarters de bosc, 57 quarters de pastura de diversa qualitat i 8 i 17/24 quarters de rocals. Aquest
terme confronta a llevant amb el mas Fontanelles, a migdia amb el terme de Tona i a ponent i
tramuntana amb el mas Vilavendrell.
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