Clavegueres
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Múnter
Emplaçament:
Clavegueres s/n. Prop Església St. Esteve de Múnter. Trencant a
N-141C. 08505. Muntanyola.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.88142
2.22258
435496
4636903

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:

08129-50
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A09008
Anna M. Gómez Bach
dt., 17/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia formada per tres cossos adossats i articulats davant un espai obert o era. La
construcció principal consisteix en un edifici de baixos més dos pisos i golfes, amb una
coberta a doble vessant i de pendent no gaire pronunciat. La façana presenta les parets
arrebossades, a causa de les recents reformes efectuades. Les obertures es disposen en
finestres de factura senzilla i de dimensions mitjanes. La porta d'accés és rectangular.
Sobre la portalada principal hi ha un balcó i la resta de finestres. L'interior ha estat força
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malmès. Les dues altres construccions són més baixes. La seva planta és rectangular i la
coberta és a una sola vessant, seguint una estructura de planta baixa i pis. Els murs
d'aquesta edificació són de paredat comú i amb pedres cantoneres; amb una disposició
regular de les obertures i deixant entreveure alguna ampliació o remodelació. Tota la planta
inferior d'aquestes estructures annexes de la casa estaria destinada als estables,
característica molt comuna de les masies ramaderes. Aquest conjunt arquitectònic tripartit
presenta altres estructures annexes, que s'han d'associar a activitats de caire bàsicament
agrícola.

Història
L'origen del topònim d'aquest mas és desconegut, i sembla tenir certa connotació pejorativa. La
seva construcció es pot situar en el decurs de l'Edat Mitjana, segurament cap el segle XIV,
moment de gran augment demogràfic de la zona de Múnter. Tot i això, actualment, a causa de
les importants reformes efectuades, no resta cap evidència constructiva que permeti deduir la
seva antiguitat. La zona de Múnter apareix documentada al 929 com a villa de Montari, tot i que
presenta ocupació humana des del neolític final. S'estén per la Plana entre Tona i Malla i arriba
fins a dalt de la serra, a l'indret de Cal Ros de Múnter. En aquest petit terme, originat en una vila
rural, fou erigida abans del 929 una església dedicada a Sant Esteve, i en un petit pujol s'alçà un
castell que esdevingué el centre jurisdiccional del terme. Múnter fou sempre un terme petit que
comptava amb dotze famílies l'any 1370, 11 famílies el 1553 i 14 al 1782, cens que manté fins
als anys 80 del segle XX. Entre els masos més antics d'aquesta zona hi ha el de Matavaques, la
Fàbrega, el Vilar, el Camp i Comelles.
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