Mas Puigoriol
Santa Eugènia de Berga
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Zona del Bulló
Mas Puigoriol s/n. A la dreta de al pista del Genis a Can Coll. 08507
Santa Eugènia de Berga.

Coordenades:

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

41.90081
2.26659
439166
4639023

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08246-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
IPA. ACCN:23973

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00077
Anna M. Gómez Bach
dl., 17/04/2006 - 02:00

La casa, anomenada també Puig-Oriol, es troba edificada sobre roca natural, esta formada de planta baixa i
primer pis. La coberta de teula àrab és a 2 vents. A la façana principal hi ha 3 finestres 2 al primer pis i 1 a
la plana baixa. Per la part posterior es distingeixen 2 èpoques de construcció. L'amplada de la casa és de 8
m aproximadament i la llargada de 11'70 m. Però agafant només la part més vella amida 8'20m. L'entorn
està format per diversos annexes ramaders (coberts, etc.) i a la part posterior hi ha tres contraforts fets amb
pedra de terrer. Els paisatge est dominat per camps de conreu i els masos can Bertrà, Genís i Can Coll.

Història
Altra informació la proporcionen els Llibrets de Compliment Pasqual, concretament el del 1826, on hi ha
llista dels masos i les persones que hi viuen majors de 8 anys, i on es detalla que Puigoriol tenia 3 habitants.
Aquesta casa pertany als amos actuals del mas Genís documentat des del segles XIV. La seva història va
lligada al seu paper de masoveria o petit mas lligada al mas Genís i al veí mas Bertran. El mas Puigoriol ha
estat recentment molt reformat i no es poden fer apreciacions sobre les seves característiques constructives.
A finals del XVIII consta en una llista de masies modernes de la parròquia de Santa Eugènia de Berga, junt
a altres masos de l'entorn, tot i que es desconeix el moment de la seva construcció.

Bibliografia
TORRENT, C. (1981). Puigoriol. Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament
de Cultura. Generalitat de Catalunya. Inèdit. PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i
vida d'un vell poble osonenc. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Ed. Eumo. Vic.

Pàgina 2

Pàgina 3

