El Pradell
Gurb
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Emplaçament:
A 2100 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera N152a, punt quilomètric 71'600
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.97535
2.25956
438655
4647304

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Sant Crist del Pradell
Autor de la fitxa:
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08100-154
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Sí, IPA
Restringit
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A00700004

Jordi Compte

Data de registre de la fitxa:

dc., 26/01/2011 - 01:00

Descripció
El Pradell es troba situada a l'oest de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà i al sud-est
del serrat de Palau, en un pla enjardinat delimitat per camps de conreu.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa i
dos pisos de planta rectangular amb un volum adossat a l'est que forma una torre de major
alçada que el volum principal i diversos volums ubicats al voltant entre els que es compten
una petita església i dues masoveries. El volum principal està bastit amb murs arrebossats i
pintats de maçoneria de pedra i parts de tàpia i coronat amb una teulada de quatre
vessants de la que sobresurt una torre al centre, amb diverses galeries formades per
obertures d'arc de mig punt, que dóna llum a l'interior de l'edifici.
La façana principal, orientada al sud, està dominada per dos cossos idèntics adossats als
dos costats de la façana formant porxos a nivell de planta baixa i amples eixides als dos
nivells superiors. Darrera els dos cossos adossats, el volum principal conté diverses
obertures d'accés a les eixides emmarcades amb pedra bisellada i en la part central, entre
els dos cossos adossats, hi ha una obertura per nivell. A la planta baixa és un portal d'arc
rebaixat adovellat, amb l'escut heràldic de la família d'Abadal Cavalleria en relleu a la clau
envoltat de motius florals també en relleu. Al primer pis hi ha una finestra d'estil neogòtic
emmarcada amb pedra motllurada, de triple arc conopial amb dues fines columnes enmig i
guardapols motllurat amb rostres en relleu als extrems. A les golfes hi ha una petita galeria
formada per tres obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra bisellada i amb columnes
dobles enmig amb capitells amb relleus. A la dreta de la façana hi ha adossat el volum de la
torre, que conté un portal d'arc de mig punt adovellat amb la inscripció a la clau "1940 +
PAX HUIC DOMUI" . Al primer pis hi ha una finestra d'estil neogòtic idèntica a la del volum
principal i al segon pis una galeria també idèntica a la del volum principal. Per sobre, en el
nivell de tercer pis, la torre queda exempta del volum principal i compta amb dues finestres
emmarcades amb pedra bisellada a les quatre façanes. El nivell superior queda ocupat per
galeries d'obertures d'arc de mig punt emmarcades amb pedra treballada, de quatre o cinc
obertures segons la façana.
La façana oest conté sis finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta
baixa. Al primer pis hi ha un balcó i quatre finestres emmarcades amb pedra motllurada,
tres de les quals amb una creu inscrita a la llinda i la restant amb decoració d'arc de cortina
a la llinda amb un motiu floral a l'interior i la inscripció "AÑI 1704". El balcó està emmarcat
amb pedra motllurada decorada ricament, i coronada amb una llinda on hi ha un guardapols
motllurat amb una decoració en relleu que consisteix en un rostre masculí i un femení als
extrems i l'escut de la família Abadal al centre flanquejat per dos lleons rampants. Al segon
pis hi ha cinc finestres emmarcades amb pedra motllurada, quatre de les quals amb una
creu inscrita a la llinda i la restant amb decoració d'arc de cortina a la llinda.
La façana nord conté un cos adossat que forma un porxo a nivell de planta baixa i una
eixida al primer pis formada per set obertures d'arc rebaixat, cinc orientades al nord i dues a
les façanes laterals. Al fons de l'eixida hi ha diverses obertures emmarcades amb pedra
bisellada i en el segon pis quatre finestres, dues emmarcades amb pedra bisellada i dues
amb pedra treballada.
La façana oest conté la torre adossada a la meitat esquerra. Pròpiament a la façana hi ha
diverses finestres a cada un dels tres nivells, la major part de les quals bastides amb pedra
treballada i les restants amb pedra bisellada.
Les dues masoveries estan bastides amb murs de maçoneria de pedra i teulades de doble
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vessant. Una es troba situada uns metres a l'oest de la masia i l'altre, formada per dos
volums, adossada a l'est de l'església.

Història
El Pradell es troba documentada des de l'any 1117, en un protocol notarial on s'esmenta Pere de
Pradell i la seva muller Alamana, quan el mas era depenent del monestir de Ripoll. El 1268
Arnau Pradell va establir en emfiteusi la propietat del Pradell.
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