La Masia
Sobremunt
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 2460 metres per pista forestal de la carretera BV. 4607, punt
quilomètric 0'700.

Coordenades:

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

42.02902
2.1857
432592
4653319

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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08271-13
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani
XV-XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA. 24065

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08271A006000170000HO
Jordi Compte i Marta Homs
dt., 09/12/2008 - 01:00

La Masia està situada al sud de Santa Llúcia de Sobremunt, a recer de la serra on s'aixeca l'església i sobre
una petita carena, a l'est de Conjunta i a l'oest de cal Jepet.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa i primer pis,
i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades
delimitades amb carreus treballats en el volum original i amb obra vista en el volum ampliat. La teulada és
de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior i està formada per dos nivells, essent el del
volum original lleugerament més baix.
La façana principal, orientada al sud, mostra els dos volums diferenciats. A la dreta hi ha el volum original,
al que hi ha adossada un cobert a l'extrem dret, bastida amb murs de maçoneria de pedra i amb teulada de
doble vessant. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i
unes escales de pedra just al costat que condueixen al nivell superior del volum ampliat. Al primer pis hi ha
dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha el volum ampliat, que en aquesta
façana es troba completament obert i sustentat per pilars d'obra vista. Al fons d'aquest espai obert hi ha una
porta emmarcada amb maó a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer
pis.
La façana oest conté tres finestres emmarcades amb maó a la planta baixa i tres finestres emmarcades amb
maó al primer pis.
La façana nord conté únicament dues finestres emmarcades amb maó, ambdues al volum original i una de
les quals amb llinda de fusta.
La façana est té adossat a la meitat esquerra el cobert que sobresurt a l'esquerra de la façana principal. A la
resta hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb
maó al primer pis.
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