Can Fabré
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
08505. Muntanyola.

Osona
Múnter
Can Fabré s/n. Entorn de Múnter. Trencant esquerra a N-141C.

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

41.8736
2.2252
435706
4636033

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:

08129-39
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00006
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia formada per dos cossos adossats i articulats al voltant d'altres dependències agrícolaramaderes. La construcció principal consisteix en un edifici de baixos més dos pisos i golfes
de planta rectangular orientada sud-nord, amb una coberta a doble vessant i de pendent no
gaire pronunciat. La façana presenta els murs de paredat comú utilitzant pedres de petites i
mitjanes dimensions lligades amb morter i pedres cantoneres, que actuen tant d'element
arquitectònic com d'element decoratiu. Les obertures conformades per finestres apareixen
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emmarcades per carreus de pedra ben tallats i de dimensions considerables, seguint una
organització en vertical. L'estructura interna del mas segueix la modulació estàndard on tota
la planta inferior de la casa; estaria destinada als estables, característica molt comuna de
les masies ramaderes, i la part superior a les dependències d'ús privat. Una segona
construcció, annexada a l'estructura anterior per la banda est, segueix la mateixa tècnica
constructiva anterior i conforma una petita porxada. Aquest conjunt arquitectònic presenta
altres estructures annexes de factura força moderna i dedicades als animals.

Història
La primera referència documental del mas Fabré o Febrer la trobem en el fogatge de 1553, amb
la presència del Jaume Febrer com a cap de família; tot i això, la construcció d'aquest mas
podria ser anterior al segle XIV. La resta de documentació moderna conservada en el bisbat de
Vic fa referència a la família Febrer com una de les més importants de la parròquia de Múnter,
juntament amb el mas el Vilar de Múnter, Matavaques, etc. Els habitants del mateix mas, fins fa
poc, es cognomitaven encara Febré.
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