Sant Genís Nou de les Oliveres
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Zona del Pla del Vilar
Edifici davant el mas Oliveres s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.92091
2.09834
425234
4641388

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08129-136
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Neoclàssic
XVII-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00003

Les Oliveres

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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La seva orientació és respecte l'eix est-oest i l'entrada, per la banda sud del recinte, evidencia la seva
adscripció al cristianisme ja en un moment avançat d'època moderna. Aquesta porta, emmarcada per llindes
de pedra ben treballada i motllures en guix, contrasta amb la resta de la construcció i data de 1792, i
actualment està tapiada. De l'estructura original es conserva l'eix constructiu basat en un recinte simple i
unitari d'un sol espai amb un accés al sud i una obertura decorada amb motllura a la cara est de la
construcció. Tot i així, segurament hauria tingut una petita sagristia, com ho demostra la presència d'una
porta lateral tapiada, així com la presència de dos contraforts a les parets laterals exteriors. Al costat nord,
aprofitant l'arc del creuer, s'hi va obrir una obertura posterior a mode de mitja arcada amb una persiana i es
va habilitar l'espai com a garatge. Aquest fet queda ben testimoniat per la presència de cotxes i maquinària
agrícola que encara es troben dins el recinte i que han quedat sepultats per la caiguda de la coberta. Del
sistema constructiu destaca la combinació de petits carreus lligats amb morter rematats per blocs de
dimensió mitjana disposats als angles, combinat amb el totxo. El terra és de factura senzilla, així com l'altar,
on hi consta gravada la data de 1674. El lloc també havia albergat un petit cor sobre l'entrada de l'edifici, fet
de fusta, i encara conserva fragments de pintura mural, de colors primaris molt vistosos, de trets populars.

Història
Aquest edifici presenta diverses modificacions arquitectòniques en la seva estructura, dificultant la seva
adscripció cronològica i els seus diversos usos. Es tracta de la capella de Sant Genís nou de Caraüll, fent
referència al culte de Sant Genís al proper paratge de Caraüll, i a l'existència d'una església romànica
dedicada al mateix sant. L'església, segurament bastida al segle XVII, com indica la data de 1647 de l'altar,
fou emprada per al culte religiós dels masos de la zona. Consta que fou reconstruïda al segle XVIII, dins
l'estil barroc, com indica la data de 1792 situada a la llinda de l'entrada a 1'5 Km de les restes de l'antiga
església de Sant Genís Vell. Sant Genís de Caraüll va deixar d'exercir com a parròquia i va deixar de tenir
culte el 1936, durant la guerra civil, quan va ser saquejada, i cremats part dels seus ornaments. Des
d'aleshores es va convertir en un cobert per estris agrícoles, per ser posteriorment espoliada i abandonada, a
finals segle XX.
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