Capella de la Puríssima del mas
Mitjà
Santa Eugènia de Berga
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
la Serreta
Mas Mitjà s/n. Trencant als Làctics Santa Eugènia. 08507 Santa
Eugènia de Berga.

Coordenades:

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

41.91832
2.27765
440100
4640960

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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08246-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVI-XX
Dolent
Interiorment ha perdut tots els seus elements. Exteriorment està molt
deixada.
Inexistent
IPA. ACCN:23957.

Restringit
Sense ús
Privada
Làctics Sta. Eugènia. SL. Crta. Arbúcies. Km.1. 08507 Santa Eugènia
de Berga.
Anna M. Gómez Bach

Data de registre de la
fitxa:

ds., 22/04/2006 - 02:00

Descripció
La capella, que mesura 5'05 m d'amplada i 7'90 m de llargada, està coronada per un campanar de simple
espadanya. La porta, encarada al migdia té una alçada interior de 2'30 m i una amplada interior de 1'20 m.
La llinda que hi ha sobre la porta fa 50 cm d'alçada i 1'66m de llargada. La coberta de teula àrab és a doble
vessant. L'accés a la casa està tapiat en rajola. Alhora la part baixa de la façana presenta grafits. Interior en
molt mal estat de conservació, tot i que la cuina encara conserva tots els elements (fogons, armaris,
empotrats, piques i aixetes...). Bona part de les façanes estan arrebossades i al voltant de les obertures i
xamfrans s'empra la pedra picada. Les parets estan fetes amb pedra del país i maons units amb morter. Hi
havia hagut dos esglaons que permetien l'accés. A la façana hi ha un ull de bou de forma octogonal i per
sobre d'aquesta hi ha una jaça de fusta de roure. A la banda que dóna a la casa hi ha un edifici annex que
havia servit de sagristia, que té unes dimensions menors que la capella i de la que es veu una paret, en bon
estat de conservació, i que presenta una finestreta.

Història
La capella de la Concepció que comunica la casa mitjançant un pont és de planta rectangular, amb un òscul
a la façana i un campanar d'espadanya a la corona. A l'interior de la mateixa hi ha unes pintures en estat
d'abandó (i segons la fitxa d'escàs valor). Serveix de magatzem pel grà al 1981. A l'interior hi ha la imatge
pintada de la Puríssima. La campana que corona la capella està foradada d'un tret de pistola (fet per en
Narcís). Al seu interiors els veïns de la zona assistien a doctrina. Hi havia hagut un pas que permetia accedir
de la casa al cor de la capella. Element arquitectònic que forma part de la finca Mas Mitjà. Estat
d'abandonament de tot l'indret, donat a que ningú hi resideix. El paratge predominant està format per la
vegetació típica del solell i pel roquisar sobre el qual s'aixeca la capella.
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