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Descripció
Edifici de planta gairebé quadrada format per una estructura de planta baixa, primer pis i
golfes o sota teulada. La coberta és a doble vessant orientada nord-sud. Als murs presenta
una fàbrica formada per carreus de pedra de mesures diverses, desbastades, lligades amb
fang; i restes d'arrebossat amb morter de calç. Sembla que inicialment podria haver-hi
hagut una casa de dimensions més petites, i amb la porta centrada, formant un primer
edifici de planta baixa i planta sota coberta, i que posteriorment s'amplià cap a l'est. La porta
i les finestres no són de l'edifici original. La porta principal, amb brancals de pedra, té una
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llinda monolítica amb la inscripció "17 I [una "M" i una "A" superposades, damunt la "A" hi
ha una creu] S 24", data en la que es devien fer les primeres reformes importants; damunt
la llinda hi ha un arc de descàrrega amb pedres disposades a plec de llibre; damunt hi ha
una finestra amb brancals de pedra i ampit i llinda monolítics. A la dreta de la porta, al cos
afegit, hi ha una petita finestra amb elements monolítics i al damunt, a la primera planta,
una finestra semblant a la de sobre la porta, però una mica més petita i l'ampit modificat. La
planta sota coberta correspon a una represa, aixecant la teulada, mentre que a la façana
est s'observa clarament el nivell de la primera teulada. Les finestres són de maó massís i
llinda de fusta. A la façana est també hi ha una finestra amb brancals, llinda i ampit de
pedra. A l'interior de la planta baixa del mas l'accés a les diferents dependències es fa a
través de portes amb brancals de pedra i llinda monolítica. Adossat a la façana oest hi ha
dos cossos més, de planta baixa, corresponents a corrals i pallissa força modificats. A
migdia hi ha un cos afegit, de planta baixa, que servia de corral, fet en pedra i ara molt
modificat. A la façana nord hi ha diverses finestres de maó massís i un cos afegit construït
amb totxanes.

Història
Aquest topònim no apareix a la documentació de l'església parroquial de Muntanyola fins
entrada l'època moderna. L'any 1780 el mas va passar a ser propietat del mas la Riera,
esdevenint una masoveria. Aquest mas formaria part de les segones explotacions agrícolaramaderes documentades a la zona, amb una cronologia del segle XVI o anterior. La
documentació sobre aquest mas és força parca, i no serà fins el fogatge de 1553 on s'esmenta
segurament el propietari d'aquest mas. En època moderna el mas anirà creixent, tenint com a
màxim auge constructiu el segle XVIII. L'evolució arquitectònica del mas es pot observar en
l'estudi dels seus paraments. A la façana principal es pot apreciar que el mas el formava un
edifici de planta rectangular organitzat en planta i pis amb sota coberta a doble vessant, i que
posteriorment s'hi va aixecar un altre pis, es decoraren les obertures i s'afegiren un seguit de
cossos addicionals de difícil adscripció, associats al creixement del mas i de la família, en un
context d'època moderna.
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