Mas Hospital
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Camí de la Cogullada al mas Hospital
Passat el carrer de la Cogullada, seguir el camí a l'esquerra

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

41.82526
2.24034
436915
4630654

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

08017-11
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani Popular
XIV-XX
Regular
La coberta s'ha fet de nova, però segueix presentant
deficiències estructurals.
Legal
NNSS 2000
IPA 22894
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A004000120000OE
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dc., 15/01/2014 - 01:00

Descripció
El mas Hospital és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVIII. És un
edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i
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golfes i té la coberta a dos vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana. El
frontis es composa segons dos eixos d'obertures, situades en un extrem de la façana. El
portal d'accés és d'arc pla de pedra amb una creu inscrita i l'any "1751"; a banda i banda
s'observen dos portals més tapiats d'arc de mig punt de pedra col·locada a plec de llibre.
Les finestres del pis són d'arc pla de pedra carejada i les de les golfes són ceràmiques de
factura moderna. Destaca una espitllera situada a nivell del primer pis. A les façanes
laterals i posterior les finestres es distribueixen de forma aleatòria i són d'arc pla de pedra
carejada, excepte les de les golfes, que són ceràmiques de factura moderna. A nivell de la
planta baixa de la façana posterior s'observen diverses espitlleres tapiades. El parament és
de pedra lligada amb argamassa, sense revestir. El ràfec està acabat amb cabirons.

Història
Al segle XIV el mas Hospital era una possessió del monestir de Sant Llorenç del Munt, a qui
paga els seus censos. A mitjans del segle XIX el mas ja pertanyia al mas Pla, propietat de Josep
Puigrefagut i Pla.
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