Capella de Sant Pere
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Mas Postius. Zona de Puigcimós
Emplaçament:
Adjunt mas Postius s/n. Accés Camí ramader Fontfreda direcció
Postius. 08505 Muntanyola.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.88357
2.13235
428012
4637213
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Fitxes associades:
Bassa de Postius

08129-117
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Popular
XIV-XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Postius SA. 08550. Els Hostalets de Balenyà.
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Postius

Descripció
Capella situada davant per davant de l'accés principal al mas Postius. Aquesta es troba
dedicada a Sant Pere i la capella amida 5 m d'amplada i 7m de llargada. La porta fa 1'90 m
d'alçada i 1'10m d'amplada. Sobre la porta hi ha un ull de bou i coronant la façana principal
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un campanar d'espadanya construït amb pedra local fet per l'amo actual. A la banda de
llevant hi ha un ull de bou, i la coberta és a dos vents de teula aràbiga. A part de la porta
principal hi ha una altra porta, oberta més tard, que comunica les dependències internes del
mas amb l'interior de la capella mitjançant un pas. La capella està tancada, però el
propietari ens ha comentat que està en força bon estat i que la missa que s'hi realitzava era
cara l'absis. Les parets exteriors han estat picades restant visible el parament de pedres, de
petites dimensions ben disposades en filades ben ordenades. Entorn format per l'era del
Postius i una sèrie d'annexes ramaders.

Història
Edifici arquitectònic que forma part de la finca Postius, format per una capella dedicada a Sant
Pere que respon a un edifici d'influència romànica, tot i que la seva construcció es deuria
realitzar en un moment indeterminat de l'Alta o Baixa Edat Mitjana. Aquest edifici comunica amb
la casa mitjançant un pont; és de planta rectangular, amb un òscul a la façana i un campanar
d'espadanya a la corona. Cal assenyalar que no s'ha pogut accedir a l'interior perquè tot el
conjunt està en obres. La capella hauria realitzat les funcions religioses d'ús particular del mas
Postius i els dels masos de l'entorn, aquests però força disseminats.
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