Mare de Déu del Pi
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
s/n 08505. Muntanyola.

Osona
El Castell de Muntanyola
Turó davant el mas el Dalmau, abans d'arribar al mas. El Dalmau

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

41.89865
2.17557
431614
4638852

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:

08129-130
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 002A00003
Anna M. Gómez Bach
dj., 26/10/2006 - 02:00

Descripció
Abans d'accedir al mas Dalmau, a peu d'un petit turó que queda a mà dreta de la carretera,
hi ha un pi on s'hi ha esculpit una imatge d'una Mare de Déu. Aquesta figura es troba a mig
tronc central, en un espai on l'escorça ha estat prèviament extreta. El tronc presenta
algunes perforacions de picots i també té processionària. Aquest fet demostra que l'estat de
salut de l'arbre no és el més idoni. Es tracta d'un exemplar de tronc molt llarg, i força alt,
amidant aproximadament uns 19-20m, amb una volta de copa de 2,65m, un diàmetre de
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0,84 m, una volta de soca: 3,30 m i una capçada d'uns 20 m. Aquest exemplar presenta una
alçada de la primera ramificació a 10 m i destaca sobre la resta de pins que es troben a
l'entorn. La imatge esculpida és el bust d'una verge d'uns 20 cm per 20 cm, d'estil popular i
amb un acabat allisat.

Història
Els propietaris del Dalmau recorden l'existència d'aquest element figuratiu, però no saben en
quin moment va ser treballat, ja que fins fa poc el mas no estava habitat i s'emprava només com
a segona residència. Per la factura i el tipus d'acabat poc acurat, es tracta d'una obra d'estil
popular, possiblement realitzada per algun pastor o algun visitant que freqüentava l'indret. Bona
part de la població en desconeix la seva existència.
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