El Vilar de Múnter
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Múnter
Emplaçament:
El Vilar s/n. Trencant N-141C, entorn església de Sant Esteve de
Múnter. 08505. Muntanyola.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.88386
2.21554
434915
4637179

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:

08129-18
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Bo
Inexistent
IPA 23148
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00108
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, la
qual es troba orientada a llevant, on hi ha un portal adovellat. Al primer pis hi ha una finestra
amb decoracions gotitzants. Al damunt del portal adovellat, mutilant-lo en part, hi ha un
balcó que fou construït vers els anys quaranta i que ha malmès el portal i segurament la
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finestra de tipus gotitzant que feia parella amb l'altra. El material constructiu bàsic és la
pedra; la casa està envoltada de dependències agrícoles, les quals són de pedra i no
malmeten l'aspecte de l'antiga pairalia. L'estat de conservació és bo. A ponent hi ha un cos
de construcció més baixa que ubica uns porxos orientats a migdia sostinguts per pilars de
pedra.
Observacions:
El mas conserva nombrosa documentació formada per dietaris de pagès i informació del
mas.

Història
Antiga masia que es troba dins l'antic terme de la vila rural de Múnter. La trobem esmentada en
el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Sant Esteve de Múnter. Habitava el mas en aquella
època en BERNAT VILAR. La cognominació encara es manté, i el mas és habitat pels mateixos
propietaris, els Vilar. Altres masoveries de mateix mas : el Bosch, la Gaja, Dosrius.
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