La Fàbrega
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Múnter
La Fàbrega, s/n. Trencant N-141C, entorn església de Sant Esteve de
Múnter. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.87727
2.20707
434205
4636454

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08129-22
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern Contemporani Popular
XVI-XIX
Bo
En obres
Inexistent
IPA 30925

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00072
Anna M. Gómez Bach
dj., 12/10/2006 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, la qual es
troba orientada a migdia i ostenta un bonic portal adovellat, al damunt del qual hi ha finestres de tipus
conopial. Ambdós elements són de pedra, mentre que l'aparell constructiu del mas és de pedra més fosca.
Adossat a la part esquerra hi ha un cos de galeries sostingut per grosses parets de pedra a la part baixa i
pilars de totxo al pis superior, el qual és cobert a una sola vessant. L'accés a la lliça es produeix mitjançant
un portal d'arc de mig punt que passa per sota el porxo i ens condueix al davant de la casa.

Història
Antiga masia que es troba dins l'antic terme de la vila rural de Múnter. La trobem esmentada en el fogatge
de 1553 de la parròquia i terme de Sant Esteve de Múnter. Habitava el mas per aquella època MIQUEL
FABREGA. Fou per aquesta època que es degué reformar el mas, com indica la dovella central de portal
FABREGA 1586. Al s. XVIII (1777) es reformà de nou.
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