Cal Ros
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Zona del Vilardell
Trencant Aliberch-Bons Aires. Cal Ros s/n. 08505. Muntanyola.

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

41.89476
2.18233
432171
4638415

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

08129-37
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00014
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Aquest mas presenta una estructura de planta baixa, primer pis i unes petites golfes, amb
un pati al davant i una petita era. La planta baixa es troba disposada en dues estances: una
d'entrada coberta amb volta de cúpula d'obra i amb el terra de rajola, i la sala utilitzada com
a cuina-menjador on per la part exterior encara es pot observar el tapiat de la boca d'un forn
d'ús domèstic. La resta d'estances es troben ubicades en el pis superior. La tècnica
constructiva emprada es basa en el rajol i l'arrebossat, sobre una base de petits carreus de
pedra local lligats amb argamassa. La teulada és a dues aigües amb una coberta de bigues
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de fusta i teula aràbiga. La façana principal s'organitza en base una porta de grans
dimensions acabada amb totxana; mentre que al primer pis hi trobem tres obertures, dues
de les quals de mida mitjana, mentre que l'obertura central fou convertida en un balcó amb
una llinda de pedra per base i una barana de ferro forjat. El segon pis o golfes presenten
una sola obertura central de dimensions considerables i treballada amb rajols, recentment
tapiada. Just a sobre de la mateixa s'hi troba el suport per una corriola, que ens indica que
segurament aquest darrer espai hauria estat utilitzat com a graner o magatzem. Els únics
cossos annexos al mas el formen un petit magatzem, adossat al mateix edifici pel cantó sudoest.

Història
Les notícies històriques de cal Ros són força recents, enfront cal Ros de Múnter, situat a l'altra
parròquia. Per la seva tipologia, aquest mas es pot ubicar a mitjan del segle XVIII o ja dins el
segle XIX. El mas tampoc presenta cap element que permeti ajustar la cronologia del conjunt;
pel topònim de "cal Ros" es podria pensar que el mas va ser concebut com a masoveria de la
zona de Múnter. Aquest terme s'ajustaria a la concepció d'aquest edifici, de petites dimensions i
de factura relativament moderna amb pocs espais ramaders i de caire bàsicament subsistencial.
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