Cal Ros de Múnter
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Múnter
Emplaçament:
Trencant a N-141C. 08519. Muntanyola, camí del Colomer a
Muntanyola. 08505. Muntanyola.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.88162
2.19652
433334
4636945

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

08129-38
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
SAT Cal Ros- El Solei. Mas Cal Ros s/n. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Mas conegut com a Can Ros o Can Ros de Múnter. Es tracta d'una explotació agrícolaramadera situada a la plana de Múnter, al peu del camí antic de Muntanyola. Aquest edifici
és de planta quadrada amb coberta a doble vessant orientada nord-sud. És una casa
formada per dues construccions de planta rectangular, unides i fetes en dues etapes
diferents, determinades a partir del tipus de mur. Estructura formada per planta baixa i una
planta sota coberta. Aquesta organització és força habitual en petites masoveries, on a la
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planta baixa hi havia els corrals. La façana principal és a l'est, bé que actualment hi ha una
porta a la façana nord, a l'alçada de la primera planta, on s'accedeix per una escala. El mur
exterior nord està construït amb pedra; el mur est combina pedra, tàpia i maó massís; els
murs oest i sud tenen la base de pedra i la resta és de tàpia. Les obertures són fetes amb
totxana. La porta principal, amb un arc rebaixat, està construïda amb pedra d'origen local.
Les bigues de fusta s'han substituït per biguetes. A l'est hi havia hagut una eixida,
actualment desfigurada pel pendent del terreny, de la porta i un dels murs de tancament;
encara manté, però, algunes de les edificacions que envoltaven la lliça: corrals i
magatzems, de planta baixa, construïts en pedra; el sòl conserva un paviment de pedres.

Història
Les primeres referències històriques sobre can Ros o cal Ros de Múnter les trobem en els
diversos fogatges tant del 1497 com el de 1553, així com en les nombroses visites pastorals del
bisbe de Vic a Sant Esteve de Múnter. Aquest mas sembla tenir un origen que es remunta a la
Baixa Edat Mitjana, en un moment d'ocupació de nous territoris i d'ampliació de les explotacions.
Aquest apareix successivament a la documentació en els diversos llibres de naixements,
matrimonis i defuncions, tot i que aquest mas no va assolir la importància política i econòmica
d'altres masos de la zona com Matavaques, Dosrius, etc. A nivell estructural presenta
nombroses reformes, la gran majoria datables en el transcurs del segle XVIII o ja dins el segle
XIX. Actualment és una masoveria; el propietari ha mantingut l'estructura del mas, amb molt
poques reformes, i els masovers mantenen part dels terrenys conreables, bàsicament els horts,
però no tenen bestiar.
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