Fumanya
Sant Martí d'Albars
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
punt quilomètric 6'000

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 700 metres per pista forestal a ponent de la carretera BV-4342,

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

42.02777
2.05572
421831
4653291

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
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08225-3
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVII-XIX
Bo
Tot i que algunes estructures annexes es conserven en mal
estat, com és el cas del femer, el conjunt està en general ben
conservat amb l'estructura i la majoria d'obertures originals.
Inexistent
Sí, IPA. 23721
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00030
Marta Homs i Jordi Compte

Data de registre de la fitxa:

Descripció
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dj., 21/09/2006 - 02:00

La masia de Fumanya està situada al sud-oest del nucli de Beulaigua, prop de la riera
Lluçanès. Es tracta d'un masia de grans dimensions de planta rectangular formada per
planta baixa, un pis i golfes, i bastida parcialment sobre roca natural. Té teulada de doble
vessant amb aigües a la façana principal i posterior, i murs de maçoneria de pedra irregular
amb carreus treballats a les cantonades i en alguns panys de paret. Presenta una
cantonada diferenciada integrada al mur, fruit de l'ampliació d'un cos a la banda meridional.
La façana principal, orientada a l'est, presenta al centre de la planta baixa un portal d'arc de
mig punt adovellat amb grans dovelles i amb dos graons semicirculars d'accés. El portal
està flanquejat per dues espitlleres. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb
brancals i llinda de pedra treballada, les dues finestres centrals són amb pedra bisellada.
Tres finestres presenten ampit motllurat. La finestra que es troba sobre el portal adovellat és
de majors dimensions i mostra una data inscrita a la llinda: 1632. A les golfes hi ha quatre
finestres de menors dimensions emmarcades amb pedra bisellada i amb ampit de pedra
motllurat. Davant la façana principal un mur de pedra i diverses estructures d'ús agropecuari
(pallissa i coberts) tanquen la lliça i una era enrajolada amb dues grans portalades. Segons
fonts orals, la gran llinda de la portalada principal de la lliça tenia una data inscrita
corresponent a finals del segle XVII.
La façana nord presenta un sòcol amb filades de pedres regulars de mitjanes dimensions
força erosionades. A la planta baixa hi ha tres petites obertures, destaca la central
emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una a
cada extrem de la façana emmarcades amb brancals i llinda de pedra bisellada i ampit de
pedra moltllurat. A la part dreta de la façana, hi ha un cos que forma part d'una ampliació a
la façana oest. Presenta un portal a nivell de planta baixa que conserva un brancal de pedra
treballada i una finestra al primer pis emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat,
parcialment tapiada.
La façana oest presenta un cos de teulada d'una vessant que ocupa tot el parament. A la
part central hi ha un porxo sustentat per un pilar de maó i una columna de pedra, formada
per tres peces, i amb una base i capitell llisos. Sota la zona porxada s'hi obre un portal de
petites dimensions adovellat. A la part dreta hi ha quatre obertures, dues a la planta baixa i
dues al primer pis. Destaca la de la dreta amb brancals i llinda de pedra bisellada i ampit
motllurat.
La façana sud presenta un nivell més, causat pel desnivell. Al nivell inferior hi ha tres portals
emmarcats amb brancals i llinda de pedra treballada, i sobre els portals, a nivell de planta
baixa hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues
arcades geminades d'arc rebaixat emmarcades amb brancals, coronament i pilar central de
pedra, el qual està decorat amb una fina motllura i una inscripció no desxifrada. Les arcades
estan reformades amb maó, deixant tres finestrals a cada arcada separats per columnes de
maó. A la dreta de les arcades hi ha una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra
treballada. Les golfes presenten una part del parament reformat amb maó i una gran arcada
central emmarcada amb brancals de pedra i coronada amb arc de maó a plec de llibre que
descansa sobre una imposta de fina motllura. A la dreta destaca una finestra emmarcada
amb monòlits de pedra treballada. La part esquerra de la façana correspon al cos adossat a
la façana oest. Presenta tres obertures en sentit vertical, i destaca la superior, una antiga
finestra emmarcada amb pedra bisellada reconvertida en balcó.
A la part del davant de la façana sud hi ha un femer cobert amb volta de canó.
Observacions:
Algunes estructures agropecuàries de la masia (la pallissa i els coberts) presenten pilars
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amb maons de grans dimensions fets a la teuleria de Fumanya. Altres pilars són de pedra
bisellada i s'hi pot observar, en alguns, una decoració geomètrica al capdamunt. Segons
l'IPA hi ha una llinda amb la data de 1700 que no s'ha localitzat.

Història
La masia de Fumanya, esmentada també com a Fuymana, es troba documentada des de la
baixa Edat Mitjana, en un document del 22 de novembre de 1406 en què apareix Fumanya a la
llista de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà fet en motiu de la proclamació d'un
sagramental o salvaguarda reial. El monestir de Lluçà tenia a Sant Martí d'Albars una batllia de
sac, de la qual en depenien els masos del Prat, el Parer, l'Amató, Albars i Fumanya. També
apareix la masia documentada en el fogatge de 1553 en la parròquia de Sant Martí d'Albars.
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