Puigcarbó
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Zona de la Vall
Mas Puigcarbó s/n. Pista sobre urbanització de Subirana 08505.

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

41.87085
2.14787
429286
4635788

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:

08129-8
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Regular
És habitada esporàdicament i només una part de la casa.
Inexistent
IPA 23138
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00024
Anna M. Gómez Bach
dt., 10/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular amb el carener perpendicular a la façana, la qual és orientada a
migdia i presenta un bonic portal adovellat i que conforma un edifici civil de funcions
agropecuàries i amb els seus annexes ramaders. A la part dreta i formant angle recte amb
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el cos de la casa hi ha un cos de porxos els quals avui es troben malmesos, ja que s'han
tancat amb materials moderns i han destruït l'antiga fesomia. Al davant hi ha un portal que
tanca la petita lliça. A tramuntana, a nivell del primer pis, hi ha una eixida on es troba la
cisterna. En aquesta mateixa part s'hi eleva un cos, més enlairat que l'altre, i cobert a dues
vessants; dóna la impressió d'ésser un cos afegit, construït de forma més tarda que la
masia. Es troba construïda bàsicament amb pedra.

Història
Antic mas que trobem esmentat en el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Muntanyola.
Fou reformat per Josep Puigcarbó a principis del XVIII (1706). Avui, degut al despoblament del
món rural i a la dificultat de comunicacions, s'ha vist abandonat; només s'habita en períodes de
vacances. A l'eixida de tramuntana hi ha la inscripció següent: IOSSEPH PUYCARBO 1706.

Bibliografia
IGLÉSIES, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona. PLADELASALA,
J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157. TORRENT, C.
(1982). Puigcarbó. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament de Cultura. Generalitat
de Catalunya. Inèdit.

Pàgina 2

Pàgina 3

