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

41.87668
2.21061
434498
4636386

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:

08129-19
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Regular
Algunes de les dependències del mas evidencien certa
inestabilitat en la construcció.
Inexistent
IPA 23149
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00077
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Edifici civil format per una masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana, la qual té un portal adovellat i al damunt una finestra decorada.
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A la part esquerre hi ha un cos annexionat. A la part dreta i formant angle recte s'hi adossa
un cos de porxos coberts a dues vessants i amb el carener perpendicular a l'edificació, el
qual és sostingut per uns pilars de maó. Hi ha un portal que tanca la lliça i les dependències
agrícoles. És construïda amb pedra fins a nivell del primer pis i el segon és de tàpia, que es
troba en un estat precari de conservació. Malgrat tot, l'estat de la masia és força bo.

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 SALVADOR CAMP. Fou ell segurament qui reformà el mas, com indica la dovella central
del portal CAMP 1568. Aquest mas també fou reformat al XVIII (1787).

Bibliografia
AADD. (1986). Muntanyola a Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: 102.
IGLÉSIES, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: 433. TORRENT,
C. (1982). El Camp. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament de Cultura. Generalitat
de Catalunya. Inèdit.

Pàgina 2

Pàgina 3

