El Garet de Baix
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
de l'esquerra

Osona
Camí del Mas
Des del camí de l'Ajuda, abans d'arribar al santuari, seguir el camí

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

41.81971
2.21827
435076
4630054

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
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:

08017-19
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern
XVI-XVII
Dolent
La coberta està parcialment esfondrada i pateix deficiències
estructurals importants.
Inexistent
IPA 34417
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A012000130000OK
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dv., 31/01/2014 - 01:00

Descripció
El Garet de Baix és una masia construïda entre els segles XVI i XVII que manté l'estructura
característica del període gòtic tardà. És un edifici constituït per dos volums superposats,
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dels quals el principal s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la
coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El portal d'accés es troba
desplaçat en un extrem de la façana, és d'arc de mig punt adovellat i té la clau inscrita amb
un motiu en relleu. Al pis s'obre amb dues finestres amb l'intradós motllurat, una de les
quals presenta una incisió esglaonada a la llinda amb un motiu floral central. A la façana
lateral de migdia en destaca un altre finestral amb incisió esglaonada i roseta central, que
originalment hauria tingut sortida a un balcó. De la façana lateral de tramuntana destaca un
finestal d'arc lobulat amb una careta esculpida i un relleu apuntat. A la part posterior s'hi
adossa de forma perpendicular el segon volum. És de planta baixa i pis i té la coberta a dos
vessants. La major part de les obertures són d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós
motllurat i es distribueixen per les façanes de forma aleatòria. El tractament dels murs és
arrebossat, excepte alguns trams on està deteriorat i s'observa el parament de pedra. El
ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques. A l'interior, es manté la
distribució original, amb una escala de pedra al costat de l'entrada que condueix fins a la
sala del pis. A sota hi ha una estança amb un portal amb incisió conopial, que està
sostinguda amb bigues de fusta, reforçat per un pilar de pedra central. Aquest mateix
sistema de suport es repeteix en una estança del segon volum. Davant de la façana de
tramuntana hi ha diversos cossos annexes, dels quals tots estan en ruïnes llevat de la
pallissa, que és a dos vessants i està sostinguda per un pilar de pedra central.

Història
En el fogatge de l'any 1497 hi consta "lo mas Guaret" i en el de 1553 Antoni Garet. Al segle XVI
tenim constància que Cristòfol Garet era un dels síndics de la vila de Centelles.
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