Can Puig
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
141C. 08505. Muntanyola.

Osona
Múnter
Can Puig s/n. Entorn Església St. Esteve de Múnter. Trencant a N-

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

41.87252
2.21119
434542
4635923

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:

08129-43
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00055
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Mas aïllat de baixos més dos pisos amb nombrosos annexes ramaders formats per corrals
pel bestiar a la part del darrera, i una pallissa situada perpendicular a la façana. La teulada
aiguavessa a façana, i són poques les obertures ben marcades en aquest espai. Destaquen
les llindes de les finestres de les parets laterals. A la façana hi ha el portal d'arc de mig punt
adovellat, i quatre finestres ben marcades. Dues rosetes en relleu a fora i una a l'interior de
l'arc, motllures. Al voltant, i a l'ampit i a sota d'aquest tres rossetes en relleu. A l'interior,
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conserva embigat de fusta i paviment de pedra.

Història
La primera referència d'aquest mas la trobem al 1217, on s'esmenten els masos de Múnter,
essent dels més antics juntament amb altres masos de l'entorn. Ja en època moderna les
referències són més freqüents, i aquest mas apareix documentat el 1540, on es fa referència al
mas Puig, al mas de la Coma (des de 1448) i quatre peces de terra des de 1448-1450. L'edifici
apareix datat a la llinda d'una finestra que originalment corresponia a una porta del darrera, en el
forn i a un altre punt de fora la casa amb cronologies del segle XVIII. Recentment s'hi ha afegit
tota la part dreta de la casa, imitant perfectament la tipologia original i reaprofitant la llinda
mencionada.
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