Pieret
Lluçà
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Sector sud-oest del terme municipal
Emplaçament:
A 4600 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C154, punt quilomètric 37'200
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.04174
2.00487
417639
4654890

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

08109-87
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Dolent
No hi ha teulada i la part superior dels murs de tàpia s'han
desprès.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A016000080000BF
Jordi Compte i Marta Homs
dt., 09/06/2009 - 02:00

Descripció
Pieret està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall de la riera de Merlès, al nord
de Manyaques i al sud-oest de la Solana.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions que actualment es troba en runes. Està
bastida amb cantonades i pilars de pedra treballada, un al centre de cada façana, i murs de
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maçoneria de pedra al nivell inferior i de tàpia a la resta. Originalment comptava amb els
nivells de planta baixa, primer pis i golfes i estava coronat per una teulada de doble vessant
amb aigües a les façanes laterals, actualment inexistent.
La façana principal, orientada al sud-oest, té una disposició d'obertures simètrica, totes
ubicades al centre i utilitzant el pilar central de pedra treballada com a brancal. A nivell de
planta baixa hi ha dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta i al primer
pis dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. Al nivell de golfes el
mur de tàpia s'ha desprès i només queden els pilars cantoners i el central.
La façana sud-est conté únicament una obertura, una finestra emmarcada amb pedra
treballada i ampit de pedra al nivell de primer pis. La finestra no conserva la llinda i per
sobre el mur ha cedit exceptuant els pilars cantoners.
La façana nord-est conté una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis. Una part
del nivell de golfes es troba tancat amb un mur d'obra vista que també ha cedit parcialment.
La façana nord-oest únicament una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit de
pedra a nivell de primer pis, per sobre de la qual només queden en peu els pilars cantoners
i el central. Davant aquesta façana hi ha un mur que s'estén uns metres fins pràcticament
davant la façana principal de l'edifici, delimitant un pati. L'extrem sud d'aquest mur es troba
delimitat amb cantonades d'obra vista.

Història
Pieret es troba documentada en el llistat de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies de l'any
1866 i en canvi no apareix en el llistat de 1793, pel que s'ha de suposar que va ser bastida als
voltants de la primera meitat del segle XIX.
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