Can Güell
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Zona del Vilardell
Trencant Aliberch-Bons Aires. Cal Güell s/n. 08505. Muntanyola.

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

41.89303
2.19017
432819
4638217

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:

08129-41
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00007
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Mas conegut com Can Güell, situat sobre una petita esplanada a l'obaga sobre l'Aliberch,
s'hi accedeix des d'una pista que porta de l'ajuntament a l'Aliberch i que es bifurca al Sot de
l'Om per anar pel Camí dels Sagraments. L'edifici força gran, està format per un cos
principal, de planta quadrada, i està format per dos pisos, dels quals un no en conserva la
coberta. La tècnica constructiva utilitzada presenta murs de paredat comú amb l'ús de
petites pedres sense treballar i lligades amb morter que en algun punt es conserva fins
l'alçada original, tot i que el seu estat de conservació no és gaire òptim. A la planta baixa,
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trobem un nucli format per diverses estances, una gran part del qual està dedicat al bestiar i
s'ha alterat la seva disposició original. La teulada conservada hauria estat de doble vessant.
Els annexos ramaders es disposen al voltant del cos principal, i també es troben
parcialment enrunats. Algunes d'aquestes construccions auxiliars conserven part de
l'arrencament de la coberta. Es tracta de construccions fetes amb carreus de pedra local,
força treballats i lligats amb morter i deixats a vista. Les obertures conservades són minses,
ja que en queden els brancals de pedra i la llinda de fusta. Es conserva alguna de les
obertures, tot i que no s'observa cap inscripció marcada; algunes presenten l'ampit, la llinda
i els brancals de pedra amb arestes bisellades.

Història
Al fogatge de 1497 no apareix cap topònim relacionat amb aquest mas, ni tampoc al fogatge de
1553. La construcció del mateix, segurament es va realitzar en època moderna, a partir del segle
XVII, mantenint-se dempeus fins inicis de segle XX, com ens indiquen diverses fonts orals. La
tècnica constructiva utilitzada es basa en la pedra lligada amb fang i morter de calç, una
arquitectura rural molt pròpia de zones rurals i per aquestes cronologies.
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