Hostal de la Grossa
Avinyó
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Bages
Lloc/Adreça:
Avinyó
Emplaçament:
1600 m a l'est de La Caseta d'en Ponsa (restaurant Urbisol), a
tocar de la carretera N-141c
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.80613
2.03778
420069
4628699

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:

08012-350
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. cad.: 00000000000000
Marc Cucurella Pinilla
ds., 09/02/2008 - 01:00

Descripció
Masia documentada des del segle XIV que consta de planta baixa, pis i golfes amb una
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superfície aproximada de 635 m2. La coberta és de dues vessants que fan el desguàs a les
façanes laterals. L'acabat exterior és arremolinat, la porta amb llinda de pedra i les
obertures emmarcades amb pedra carejada. S'observen ampliacions de diferents èpoques,
una intervenció en gran part de la coberta i una ala lateral nova. Hi ha elements de reforç en
la façana lateral. Té baluard, era, pallissa, bassa i coberts. Se situa en un entorn rural
envoltada de camps de conreu i bosc.

Història
Durant el període de creixament de l'economia de la zona degut a l'increment de la producció de
la vinya, just abans de la fil·loxera, el Bages i, Avinyó en particular, van esdevenir una zona clau
de progrés. És, doncs, en aquest període on es creen forces masies que, un cop aparegui la crisi
econòmica, hauran de quedar buides en gran quantitat. Aquest edifici rep el nom d'hostal ja que
la seva situació estratègica vora del camí entre Artés i Moià feia a l'indret un lloc ideal per poder
descansar i fer un mos, d'aquí li ve el nom, de l'antic hostal que hi havia. Recentment hi ha hagut
reformes de l'edifici.
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