Perdaltes
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
08505 Muntanyola.

Osona
Zona del Pla del Vilar
Perdaltes s/n. Pista del camí ramader de Fontfreda a Perdaltes.

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

41.91836
2.11073
426258
4641094

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:

08129-83
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Grup Immuebles y Máquinas SL. C. Major, n. 8. 08500. Vic.
Anna M. Gómez Bach
dv., 20/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de grans dimensions formada per un edifici, de caire agrícola i ramader, de planta
rectangular amb diversos cossos afegits, un a cada costat, i el de façana al sud
lleugerament més avançat, al voltant d'una petita era enllosada i un tancat. Els murs són de
paredat comú rejuntat amb morter, amb lloses de fàbrica mitjana i petita de pedra sorrenca
local i amb l'ús concret de l'arrebossat. La coberta és a doble vessant utilitzant la teula
aràbiga i amb el carener orientat est a oest. L'entrada es realitza per la façana sud i l'accés
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es fa a través d'una portalada, amb llinda monolítica gravada; flanquejada per una banqueta
exterior de mig metre d'alçada de pedres de grans dimensions, segurament reaprofitades.
Aquesta façana principal presenta una estructura simètrica on s'obren les diverses
obertures totes emmarcades amb llindes de pedra a les quatre cares actuant com a element
decoratiu. La façana nord del mas s'organitza en base un eix de simetria constituït per
petites finestres disposades en grups de tres i en vertical, emmarcades amb grans llindes
de pedres, brancals de carreus i lleixa motllurada. Aquest cos també presenta obertures
tapiades amb totxana en el primer pis. A la façana posterior trobem cinc finestres més,
distribuïdes amb certa regularitat i de mida mitjana, amb el mateix tractament ornamental
que les altres. La dependència annex de la façana nord presenta gran singularitat. Es tracta
d'una construcció rectangular allargada en l'eix est-oest, de factura senzilla basada en la
pedra de carreus de petites dimensions i una coberta a doble vessat i de teula aràbiga. El
seu accés per una petita obertura emmarcada per llinda de pedra local ben treballada i amb
diverses obertures disposades a la façana nord.

Història
El mas de Perdaltes, evolució etimològica de pedres altes o parts altes, es troba ben situat sobre
els plans coneguts com els Camps de Perdaltes a la zona coneguda com els Plans del Vilar. La
ocupació en aquest indret s'emmarca en el fenomen de la reorganització del territori i l'ocupació
de noves zones de conreu que tingué lloc durant l'Edat Moderna i que s'acaba evidenciant a
nivell arquitectònic al llarg del segle XVIII. Aquest gran casal tenia com a masoveria o mas
dependent Comanovella. Juntament amb altres masos, s'establiren en aquesta zona un conjunt
de petits propietaris, vinculats als grans grups familiars que dominen Muntanyola i que bastiren
petites explotacions agropecuàries destinades a un consum d'abast local centrat en
l'autosuficiència o una exportació centrada en un mercat d'abast local. La seva situació
privilegiada i isolada va afavorir la seva explotació i la consolidació d'aquest important
establiment, situat a l'extrem oest del municipi, i amb certes dificultats de comunicació terrestre.
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