Can Riera dels Assençaments
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
08505. Muntanyola.

Osona
Zona del Vilardell
Trencant Aliberch-Bons Aires. Cal Riera dels Assençaments s/n.

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

41.89311
2.18435
432337
4638230

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:

08129-44
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00011
Anna M. Gómez Bach
dg., 15/10/2006 - 02:00

Descripció
Mas de planta quadrada amb coberta a doble vessant de teula aràbiga disposada en
direcció nord-sud. Es tracta d'un habitatge format per dues construccions de planta
rectangular, unides per l'interior, i fetes en dues etapes diferents, com es pot observar
segons el diferent nivell constructiu aplicat. L'estructura s'organitza en planta baixa, primera
planta i pis sota coberta; seguint la organització dels masos tradicionals. A la planta baixa hi
havia hagut els corrals i la façana principal és a l'est, bé que actualment hi ha una porta a la
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façana nord, a l'alçada de la primera planta, on s'accedeix per una escala. El mur exterior
nord està construït amb pedra; i el parament 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
totxo. La porta principal, amb un arc rebaixat, està construïda amb pedra local ben
desbastada, mentre que les nombroses bigues de fusta s'han substituït per biguetes. A l'est
hi havia hagut una eixida que actualment es troba amortitzada com a espai ramader. El
conjunt encara manté bona part de les edificacions que envoltaven la lliça: corrals i
magatzems, de planta baixa, construïts en pedra; el sòl conserva el paviment de pedres.

Història
Edifici construït sobre un petit turó entre el camí dels sagraments i el camí a l'Aliberch. Tot i que
es té molt poca documentació d'aquest mas amb aquest topònim, la factura sembla indicar la
seva construcció en un moment incert de l'època moderna. Es desconeixen els diversos
propietaris que ha tingut el mas, però sí que sabem que en el segle XIX consta com Riera dels
asensaments. Altra informació la proporcionen els diversos llibrets de l'arxiu episcopal de Sant
Quirze i Santa Julita, que esmenten habitants congnominats Riera, en aquesta zona. I també
apareix en el Nomenclàtor de la província de Barcelona del 1860 com a Masia casa de labranza.
Actualment l'espai ha estat arranjat i adequat per a fer-hi activitats de turisme rural com a lloc de
residència de pagès.
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