Cova d'Aglans
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Muntanyola
Obertura sobre Serra-rica, no hi ha camí. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.87054
2.18135
432064
4635727

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08129-129
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
XIV-XIX
Regular
Presenta cert mal estat
Inexistent
Obert
Sense ús
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Bons Aires s/n. 08505. Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dj., 26/10/2006 - 02:00

Descripció
Aquesta estructura es troba situada en una petita elevació aprofitant el desnivell natural format pel marge
esquerre de l'antic camí ral, sota la carena de la urbanització de Serra-Rica, en un petit replà i a peu de
l'esmentat camí. Només conserva part de la volta de la boca construïda en pedra, ben desbastada i disposada
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a plec de llibre. A grans trets, podem dir que es tracta d'una estructura de planta rectangular, excavada
parcialment a la roca, amb unes mesures aproximades de 5 metres de diàmetre i uns 2 metres de profunditat.
Aquest element segueix les mateixes característiques arquitectòniques tradicionals dels pous d'aglans de la
zona del Lluçanès, amb una cambra, una coberta en volta i una porta d'accés de petites dimensions. L'espai
interior es troba buit, i ha estat parcialment acondicionat per part dels joves del poble com a espai lúdic. El
sistema de coberta és de volta de mig punt ben acabada, tot i que no es pot apreciar part del seu cobriment
exterior, com tampoc del parament exterior dels murs del pou, a l'estar cobert de terra. Aquest indret es
coneix com la Cova d'Aglans, tot i que no es tracta de cap cova natural, ja que es correspon a una
construcció semiexcavada, la gent manté aquest topònim.

Observacions:
Al mateix pla, i una mica més avall hi ha una altra construcció en runes. Es tracta d'un edifici
rectangular de petites dimensions que presenta un basament en pedra i part en tapial. Ambdues
estructures es troben a peus de l'antic camí ral i tot fa pensar que estan relacionades. Actualment, a la
Cova d'Aglans s'hi ajunta el jovent del poble i esdevé un lloc de trobada puntual, sobretot als estius.

Història
Segons informadors orals, aquest espai es coneix com a Cova d'Aglans, i s'hauria utilitzat per guardar-hi o
emmagatzemar-hi aglans com a activitat recol·lectora complementària a l'activitat agrícola dels diversos
masos. Es desconeix si mai va estar habitat de forma estable o temporal, de l'entorn més immediat. Cal
assenyalar que aquesta estructura es troba a peus de l'antic camí ral i que, per tant, no es pot descartar la
presència humana des d'època medieval. Sí que es té constància que després de la Guerra civil espanyola es
feia servir per aixoplugar el bestiar, sobretot els pastors de la zona, fins i tot d'amagatall, principalment de
queviures i altres productes.
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