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Descripció
El Prat Xic és una masia del segle XIX que va construir-se aprofitant l'estructura d'una torre
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de defensa medieval. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en dos crugies.
Consta de semisoterrani, planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. S'hi accedeix des de llevant per un portal amb llinda de fusta, de
les mateixes característiques que les dues finestres del pis. La torre de defensa està
situada a la part de ponent de l'edifici i a nivell exterior s'observen dues espitlleres tapiades
a la façana de migdia. . Pel que fa a la resta de la construcció, a l' interior s'hi ha fet una
reforma integral per habilitar-lo com a allotjament turístic, formulat com un espai artístic
integral, complementari al bosc del Prat Verd.

Història
La primera notícia que trobem a la zona del nom Prat es remunta a l'any 968, quan en motiu de
la venta d'una casa, s'esmenta que està situada en el castell d'Orsal, prop del Prat. Més
endavant, ja a l'any 1308, està documentat el casament entre Pere Prat i Guillema Ral, filla del
mas Ral de Taradell. Uns anys més tard, el paborde de gener de la Catedral de Vic va acceptar
a Benvinguda Prat com a súbdita. La filla del mas Prat de Malla -i la seva descendència - va
haver de sotmetre's al paborde en motiu del seu casament amb l'hereu del mas Molist de
Taradell, que ja n'era un súbdit. Durant la segona meitat del segle XIV, el rei Pere el Cerimoniós
va ordenar d'emmagatzemar els cereals dels masos que es trobessin dins la seva jurisdicció
dins dels recintes emmurallats, davant la imminent incursió de les tropes de l'infant Jaume de
Mallorca. En aquest context, el veguer i el notari de l'escrivania de la cort de la Vegueria d'Osona
van anar a visitar els pobles de la rodalia de Vic per comunicar l'ordre del monarca. A Malla van
reunir a l'era del mas Folcs a diversos veïns, entre els que hi trobem a Bernat Prat. En aquest
moment el mas Prat ja devia ser un mas important, ja que tenim constància del casament dels
fills del mas amb d'altres masos importants de la comarca. Així, veiem que l'hereu del mas a
principi del segle XV, Bernat Prat, es casà amb Blanca, filla de la Sala de Folgaroles; l'any 1464
la pubilla Isabel Prat es casà amb Pere Solà Desbuy, filla de la pubilla del mas Jolis de Sant
Vicenç de Torelló; l'any 1524 Elionor Prat es casa amb Gabriel Pladelasala de Granollers, fill de
la pubilla d'aquest mas. A mitjans del segle XV també es produeix un altre fet habitual: la pubilla
Eularia Prat va casar-se en primeres núpcies amb Pere Pelahí i en segones amb Bartomeu
Roma, qui havia estat casat anteriorment amb Isabel Conanglell de Vinyoles, pubilla d'aquest
mas d'Orís. Probablement per mantenir el patrimoni familiar, el fill d'Eularia i Pere va casar-se
amb la filla de Bartomeu i Isabel. Durant el segle XVIII el propietari de la casa fou el mossèn
Sagimon Torrent.
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