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

41.87206
2.22255
435484
4635864

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:

08129-20
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Regular
L'edifici principal es troba en un estat d'abandó important. Tot i
que a la resta del conjunt està en obres.
Inexistent
IPA 23150
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00010
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb la part dreta més prolongada que
l'altra. La façana es troba orientada a migdia; el carener li és perpendicular i ostenta un
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portal adovellat, i al damunt una finestra amb un escut, totalment esborrat. A la part
esquerra hi ha una torre de planta quadrada coberta a quatre vessants, on s'hi adossa una
capella. Al davant de la casa s'hi forma una lliça, la qual és enllosada. A la part dreta de
l'edificació s'hi adossa un cos quadrat de planta baixa i dos pisos, el qual sembla ésser un
afegitó posterior a la construcció de la casa; en aquest indret hi ha un altre portal d'accés el
qual és destinat als propietaris. És construïda amb pedra, arrebossada i pintada al damunt.
Observacions:
En aquest mas, situat prop del límit amb el municipi de Tona, hi ha constància que des del
1640 hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu de la Bona Sort. El mas té una antiga
torre de defensa, i la capella encara guarda un retaule del segle XVII.

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 per
aquella època Benet Comelles, obrer. No hi ha cap dada constructiva que ens permeti identificar
les reformes que es degueren produir vers el XVII-XVIII, com en la majoria de masos de la
contrada. El terme de Múnter comptava amb 12 famílies al 1370, 11 famílies al 1553 i 14 famílies
al 1782, i amb 12 famílies al 1996. Entre els masos més antics hi ha el de Matavaques, la
Fàbrega, el Vilar, el Camp i Comelles. Altres cases de la parròquia són Clavegueres, Dosrius, la
Serra, la Rocassa, les Eres, can Gaja, el Solà, la Franquesa, el Bosc, can Febrer, el Colomer, el
Puig, la Casanova del Puig, el Castell, la Rectoria i la Caseta del Mestre.
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