Mas Cavaller
Sobremunt
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sector central del terme municipal
A 2230 metres per pista forestal de la carretera BV. 4607, punt
quilomètric 1'150.

Coordenades:

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

42.02102
2.17592
431774
4652439

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
Data de registre de la
fitxa:
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08271-10
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII
Regular
Alguns dels murs de càrrega mostren esquerdes i els interiors de la
masia es troben en mal estat.
Inexistent
Sí, IPA. 24062

Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08271A006000080000HQ
Jordi Compte i Marta Homs
dl., 08/12/2008 - 01:00

Descripció
El Cavaller està situada en un punt elevat pocs metres al nord de Beulovi, en la carena que s'aixeca entre el
barranc de Guspineda i el torrent del gorg dels Cans.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per diversos volums adossats de planta baixa i
primer pis, bastits amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La
teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, forma un queixal a causa dels volums adossats mostrant tres parts
diferenciades. A l'esquerra hi ha un volum que queda completament obert als nivells de planta baixa i
primer pis. Al fons d'aquest volum i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada.
A la part central de la façana hi ha un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta a la planta baixa i una
finestra emmarcada amb llinda de fusta al primer pis. A la dreta, i a nivell de planta baixa, hi ha unes
escales bastides amb grans monòlits de pedra treballada que condueixen al nivell superior de la pallissa,
adossada a la dreta. Al primer pis hi ha dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb brancals de pedra
treballada i obra vista, una d'ampla i l'altra estreta. A la dreta de la façana hi ha la pallissa adossada, amb
algunes obertures reformades amb pedra treballada a les façanes est i oest, quedant completament oberta a
la façana sud.
La façana est té la pallissa adossada a l'esquerra i conté una cantonada integrada al mur denotant una
ampliació. A l'esquerra de la cantonada integrada hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i
llinda de fusta al primer pis, i a la dreta, una espitllera emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta
baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
La façana nord conté una petita estructura de planta irregular adossada, bastida amb murs de maçoneria de
pedra i coronada amb teulada d'un sola vessant. A cada costat de l'estructura hi ha una finestra, la de
l'esquerra emmarcada amb maó i llinda de fusta i la de la dreta reformada amb pedra treballada. A l'extrem
dret de la façana, més enllà d'una cantonada integrada al mur de càrrega, hi ha una finestra emmarcada amb
monòlits de pedra treballada a nivell de planta baixa.
La façana oest conté una espitllera a nivell de planta baixa, emmarcada amb un únic monòlit de pedra
treballada, i dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra treballada.

Història
Apareix documentada a finals del segle XIX en una llista de masos del terme municipal de Sobremunt.

Bibliografia
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Sobremunt. Àrea de Coneixement i Recerca,
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1983.
Nomenclàtor de la província de Barcelona, 1900. -Arxiu particular de Rocafiguera - Vic.
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