La Guàrdia
Sant Bartomeu del Grau
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Osona
La Guàrdia - 08519 Sant Bartomeu del Grau

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

42.00184
2.17384
431581
4650311

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08199-66
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Dolent
Procés de ruïna general. S'observen moltes esquerdes a les
estructures de l'edifici, a banda de les nombroses reparacions
efectuades en diferents èpoques.
Inexistent
si - IPA, 17
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00004
Josep Pujades i Cavalleria
dl., 12/11/2001 - 01:00

Descripció
Edifici de planta baixa + 1 planta sota teulada. El conjunt actual presenta moltes
modificacions. Murs de pedra, en sec, amb rejuntat posterior de morter de calç (arrebossat).
L'edifici original, el cos central actual, queda desvirtuat per un afegit al costat sudest, on
deuria haver-hi la façana original, més reculada que l'actual i desapareguda durant la
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reforma de l'edifici. Les obertures que presenta són gairebé totes fetes amb maó massís i
poden datar-se en una època molt recent (segles XIX i XX). La coberta també ha estat
refeta al darrer quart del segle XX, aprofitant les teules existents. La traça del cos central
pot observar-se a la façana del darrera (nordoest), al que s'adossen altres cossos, també
construïts amb pedra. Cadascun d'aquests cossos té la coberta diferenciada i independent
de la resta. Encara es pot observar les cantoneres de la façana principal (sudest), malgrat
que la resta de la façana hagi desaparegut. Tot i així, es fa difícil saber si s'han conservat
estructures de l'edifici original, ja que els murs presenten nombrós material de construcció
(maó massís i teules) barrejat amb les pedres dels murs. Malgrat les diverses reparacions,
encara s'observen diversos trencaments en els murs de l'edifici (el mur nordest de l'edifici
principal està molt malmès, presentant un important esvoranc tapiat amb totxo). A la planta
baixa del cos afegit a la dreta de l'edifici principal (nordest) hi ha un pilar central, de secció
quadrada, fet amb carreus de pedra calcària, tota una raresa vist el conjunt, on no hi ha cap
element que destaqui. Se'n veuen 4 filades i, a la part superior, hi ha un carreu més gros, a
manera d'àbac, possiblement per aguantar una biga central; actualment, el pilar està acabat
amb totxanes. Davant la façana principal hi ha unes dependències que devien servir de
corrals, graner...Els murs de la planta baixa són de pedra, des d'on s'aixequen diversos
pilars de maó massís i totxana; la part superior del mur sudoest s'havia tapiat amb totxanes.
Actualment, està gairebé tot esfondrat.
Observacions:
L'edifici està abandonat i, els coberts exempts, ensorrats. Malgrat això, en una de les visites
que es varen fer a l'edifici, es va comprovar que en una de les dependències de la planta
baixa s'hi guardaven cavalls i, en una altra, un vehicle. Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de
Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació
actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una
quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

Història
"La Guàrdia ja surt documentada al segle XII, en l'acta de Consagració de Sant Miquel de l'Erm, i
continua apareixent el segle XVI en la documentació eclesiàstica de Sant Bartomeu, com a
masoveria del Vilaró" (BENITO; ARMENTERAS, 2001)
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