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

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

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

41.87379
2.15555
429926
4636108

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:

08129-9
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVII-XIX
Regular
Actualment en obres.
Inexistent
IPA 23139
Fàcil
Altres
Privada
Ref. cad.: 004A00022
Anna M. Gómez Bach
dt., 10/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb un cos de galeries adossat a la
part de migdia. En aquest sector hi ha un petit portal; la part de baix és destinada a corrals i
a nivell del primer pis hi ha l'entrada principal a la casa, la qual és construïda aprofitant el
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desnivell. El pis superior es troba en desús perquè es troba en un estat de seguretat molt
precària. La casa conserva una bonica cabanya a l'era, la qual està semi-derruïda, i el
portal que condueix a l'horta és d'arc deprimit. En aquest mateix indret hi ha una masoveria,
avui abandonada. És construïda amb pedra i bigues de roure. Els elements de resalt són de
pedra picada.
Observacions:
La gent del poble recorda que la casa fou refugi del bisbe de Vic durant la guerra civil
espanyola.

Història
Antiga masia del terme i parròquia de Muntanyola que trobem esmenada en el fogatge d'aquest
nucli de l'any 1553. Fou ampliada i reformada als s XVII i XVIII i avui, degut al despoblament del
món rural es troba en un estat força dolent de conservació, malgrat ésser habitada en part.
L'edifici conserva altres dates inscrites en diverses llindes de portes i finestres, entre elles:1681,
1704: finestra posterior de la Casa Tarradellas 1700 (portal de l'horta). I l'any 1999 va ser fruit
d'un robatori.
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