L'Arissa
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
4317. 08505. Muntanyola.

Osona
Castell de Muntanyola
Mas l'Arissa, trencant Dalmau, s/n. Trencant senyalitzat a BV-

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

41.89663
2.17762
431782
4638626

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

08129-66
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00004

Anna M. Gómez Bach
dc., 18/10/2006 - 02:00

Descripció
Mas format en base una planta rectangular, estructurada en planta baixa i primer pis amb
un desenvolupament arquitectònic en horitzontal. L'edifici es troba assentat en un petit
altiplà de marga amb les diverses terres de conreu al voltant i prop el mas Dalmau. La
tècnica constructiva utilitzada es basa en l'ús del carreu de dimensions petites i mitjanes
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parcialment treballat i lligat amb morter. A les cantonades principals de l'estructura s'han
utilitzat pedres de dimensions més grans i ben tallades per ser utilitzades com a cantoneres.
La coberta de l'edifici és de teula aràbiga i de doble vessant. La distribució interna del mas
també segueix el model establert; la planta baixa utilitzada com a entrada, cuina i annexes
ramaders, i el primer pis on s'hi troba la sala i les dependències més privades del mas.
L'entrada a l'edifici es realitza per la façana orientada al sud. Aquesta façana principal
presenta diverses obertures realitzades de forma irregular en tot el seu tram, repartides
quatre al primer pis i dues a la planta baixa. Cal destacar que la fàbrica d'aquestes
obertures és força senzilla i no presenta cal element ornamental destacat. La porta
principal, també presenta una factura força senzilla, és rectangular i es troba pintada de
blanc. El mas va patir una ampliació important que segueix el mateix mòdul de planta baixa
i primer pis en obra moderna. Els annexes agrícoles i ramaders del mas s'han desenvolupat
a la banda est de la casa, i tot i ser de factura més simple, combinen l'ús de la pedra amb el
de la totxana i presenten una coberta a una sola vessant.

Història
Masoveria lligada a la història del mas Dalmau. 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 de Muntanyola. 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 i amb
petits caps de bestiar.
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