Puigllat
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
08505. Muntanyola.

Osona
Muntanyola
Trencant pista des de intersecció de Muntanyola. Puigllat, s/n

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

41.87722
2.18738
432571
4636463

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

08129-14
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Bo
Inexistent
IPA 23144
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00030
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Edifici civil format per una masia de grans dimensions que forma un cos unitari. Es de
planta rectangular amb el carener perpendicular a la façana, la qual es troba orientada a
llevant. Té un portal rectangular, la data del qual és il·legible. Consta de planta baixa i
primer pis, i a la part dreta hi ha un cos afegit de planta rectangular. Al davant de la lliça de
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la casa hi ha un gros cobert sostingut per contraforts. Malgrat l'unitat de la casa pels carreus
i tipus de construcció, observem una ampliació lateral. A la part nord hi ha un balcó. L'estat
de conservació és bo. A la part posterior, annexionat per una mena de túnel, hi ha un altre
cos.

Història
Antic mas que trobem registrat en el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Muntanyola, per
bé que la transcripció de J. Iglesies, al nostre entendre, sigui inexacta, ja que transcriu
PUIGLAR. 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 la documentació del nomenclàtor consta com: Casa de labranza señalada de
numero 95 y que tiene una cabida de 9 cuarteras un cuartán terreno cultivo, cuarenta y cuatro
cuarteras, yermo y cuatro cuarteras, tres cuartanes rocas equivalente a 30 ha 79 areas, que
linda a oriente con honores del manso Segalés, a poniente con el manso Serrarica, al norte con
el manso Segarell.
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