Can Farigola
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
El Castell de Muntanyola
Mas la Farigola s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505.
Muntanyola.

Coordenades:

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

41.87919
2.15668
430026
4636707

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

Descripció
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08129-70
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00011
Anna M. Gómez Bach
dc., 18/10/2006 - 02:00

L'explotació agrícola-ramadera coneguda com a Can Farigola està formada per un conjunt d'edificacions
annexes on s'agrupa la zona d'habitatge i els diferents edificis agrícola-ramaders disposats al nord i a l'oest
del mas. L'edifici central el forma una construcció de planta quadrangular de la qual es conserven només els
basaments. El sistema constructiu utilitzat és de pedra local lligada amb argamassa amb murs de paredat
comú i amb grans carreus de pedra calcària local situats en els angles com a pedres cantoneres. A la banda
sud-oest de mas, lleugerament separat, es troba els diversos cossos que corresponen als annexes ramaders
en runes.

Història
La història de Can Farigola s'ha de posar en relació amb la ocupació humana i l'explotació agrícolaramadera de la part interior de les serres de Muntanyola (Puigcimós i Puigsaurina) i els altres masos
existents en aquesta zona La seva construcció s'emmarca amb la reorganització del territori i l'ocupació de
noves zones de conreu que tingué el seu moment àlgid durant el segle XVIII. Juntament amb altres masos,
s'establiren en aquesta zona un conjunt de propietaris que bastiren petites explotacions agropecuàries
destinades a un consum d'abast local a inicis de l'època moderna. El topònim Farigola es pot situar durant
l'època moderna, relacionat amb l'ús de noms procedents de diversos elements naturals. A nivell
arquitectònic, no hi ha cap element que permeti fer recular la data de construcció del mas, tot i que per la
seva entitat aquest es podria haver bastit ja durant la Baixa Edat Mitjana.
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