Pla Moixons
Oristà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Sector oest del terme municipal
A 250 metres de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

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

41.9403
2.024
419094
4643608

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

08151-99
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23261
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 010A00008
Jordi Compte i Marta Homs
dt., 22/05/2007 - 02:00

Descripció
Pla Moixons és una masia situada al sud del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra, just al límit
oest del terme municipal d'Oristà, als peus d'un empriu, anomenat l'empriu de Pla Moixons,
de l'antic camí ramader.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum central fruit de
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diverses ampliacions, i diverses estructures adossades. El volum central està construït amb
murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i
emmarcant les obertures. L'edifici, de planta baixa, primer pis i golfes, està coronat per una
teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'est, presenta un cos adossat a la dreta, força reformat. A
la resta de la façana s'observa un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1790
junt amb una creu inscrita a la llinda, a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha tres
finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes una finestra emmarcada amb
pedra treballada.
La façana sud presenta dues obertures per planta. A la planta baixa una finestra
emmarcada amb monòlits de pedra treballada a mode d'espitllera i una finestra emmarcada
amb pedra bisellada. Al primer pis una finestres emmarcada amb pedra bisellada i una
emmarcada amb pedra treballada repicada, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb
pedra treballada, una de les quals repicada.
La façana oest està completament arrebossada i té dos contraforts adossats que
sobresurten del centre de la façana. S'hi observa una finestra emmarcada amb monòlits de
pedra treballada a mode d'espitllera a nivell de planta baixa, i una finestra reformada tant al
primer pis com a les golfes.
La façana nord fa un queixal, quedant a mà esquerra un cos adossat reformat
modernament. En aquesta façana només s'observa una finestra emmarcada amb pedra
bisellada a nivell de primer pis, i una finestra emmarcada amb maó situada en el queixal i
que dóna accés a la cisterna que hi ha adossada en aquesta façana.
Observacions:
Davant la casa hi ha l'empriu de Pla Moixons que també servia d'era d'aquesta casa.
Aquest era un lloc força gran on hi paraven els ramats transhumants i els traginers tant per
fer-hi nit com per aprofitar per anar a comprar al poble, situat a menys d'un quilòmetre.

Història
Pla Moixons va ser edificada a finals del segle XVIII, tal com indica una llinda de l'edifici datada
l'any 1790.
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