La Caseta del Coll de l'Arç
Oristà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Sector nord del terme municipal
A 100 metres de la carretera B-432, punt quilomètric 8'200

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

41.98575
2.05194
421466
4648629

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

08151-79
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Ha estat rehabilitada recentment.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 017A00003
Jordi Compte i Marta Homs
dc., 16/05/2007 - 02:00

Descripció
La Caseta del coll de l'Arç està situada en l'anomenat coll de l'Arç, un coll natural entre els
serrat de la Guineu i el serrat Rodó al límit entre els termes municipals d'Oristà i d'Olost.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal, i dues
estructures molt reformades, una de les quals era la pallissa, dedicades també a l'habitatge.
Els murs de càrrega del volum principal, de planta baixa i primer pis, són de maçoneria de
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pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La
teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'est, presenta una estructura simètric amb un portal amb
una finestra a cada costat a la planta baixa i tres finestres al primer pis. Totes les obertures
estan emmarcades amb pedra treballada, en alguns casos repicada de nou, i una finestra hi
ha la data de 1870 inscrita dues vegades en un brancal.
A la façana nord s'observa una cantonada diferenciada integrada al mur que indica una
antiga ampliació. En aquesta façana hi ha set finestres, quatre a la planta baixa i tres la
primer pis, emmarcades amb pedra treballada, en alguns casos repicada de nou.
La façana oest presenta dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa
i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
A la façana sud s'intueixen dues cantonades diferenciades integrades al mur denotant
ampliacions i hi ha adossat un cobert a la part dreta. A la resta de la façana s'observen
dues finestres i una porta emmarcats amb pedra treballada a la planta baixa i tres finestres
al primer pis emmarcades amb pedra treballada, dues de les quals amb llinda repicada i
l'altra amb llinda datada l'any 1883.
Uns metres al sud del volum principal hi ha un antic cobert reformat i al nord l'antiga
pallissa, completament reformada i habilitada per al turisme rural.

Història
La Caseta del Coll de l'Arç és una masoveria construïda a finals del segle XIX, tal com ho
indiquen dues llindes de l'edifici, dels anys 1870 i 1883.
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