Comanovella
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Zona del Pla del Vilar
Pista de Perdaltes a les Oliveres. Trencant BV.4316. 08505.

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

41.92095
2.10465
425757
4641387

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:

08129-51
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A00008
Anna M. Gómez Bach
dt., 17/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular formada per dos cossos annexats: un de planta quadrangular
conformant l'habitatge del mas i un segon cos perpendicular al primer, utilitzat com a
annexes ramaders i magatzem, i també amb les funcions de cobert. La tècnica constructiva
emprada es centra en el mur de paredat comú rejuntat amb morter de calç, deixant algunes
pedres vistes i amb cantoneres poc treballades també de pedra local, que posteriorment
van ser pintades de blanc. La coberta de l'edifici principal és a dues aigües, sobre ràfec de
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rajol i teula girada. La distribució de la façana és força simètrica; la porta d'accés al centre,
amb llinda i brancals del carreus de pedra sorrenca molt irregular, i tres finestres, una sobre
la porta i les dues respectives als costats. Aquestes es composen de llinda, brancals i
ampits d'un sol carreu força irregular. Té un forn exterior.

Història
La història de Comanovella és força recent i s'emmarca amb la reorganització del territori i
l'ocupació de noves zones de conreu que tingué lloc durant el segle XVIII, depenent del mas
Perdaltes o Oliveres. Juntament amb altres masos, s'establiren en aquesta zona un conjunt de
petits propietaris que bastiren petites explotacions agropecuàries destinades a un consum
d'abast local centrat en l'autosuficiència. La seva situació privilegiada sota el pla de Perdaltes va
afavorir la seva explotació i la consolidació d'aquest petit establiment, situat ben allunyat a la
zona del Pla del Vilar.
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