
Molí de l'Aliberch
Muntanyola

Ubicació

Comarca: Osona

Lloc/Adreça: Mas Aliberch de Baix.

Emplaçament Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Baix s/n.
08505. Muntanyola.

Coordenades:

Latitud: 41.89911

Longitud: 2.18417

UTM Est (X): 432328

UTM Nord (Y): 4638896

Classificació

Número de fitxa 08129-159

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Edifici

Estil / època: Medieval Modern Popular

Estat de conservació Bo

Protecció Inexistent

Accés Fàcil

Ús actual: Productiu

Titularitat Privada

Titular: Ref. cad.: 003A00003

Autor de la fitxa Anna Gómez Bach

Data de registre de la
fitxa:

dg., 15/07/2007 - 02:00

Descripció

Edifici format per una construcció quadrangular que presenta una planta de petites dimensions organitzada
en tres nivells diferenciats. Un primer nivell inferior format per una petita obertura semicircular i
adovellada; un segon nivell format per una planta baixa amb accés a la façana oest i dues petites obertures

Pàgina 1



laterals; i un tercer nivell conformat per una primera planta organitzada en una petita terrassa, assentada per
dos pilars a la base, i quatre obertures disposades en les tres façanes. El desnivell natural del terreny
estructura en dues terrasses els diferents accessos deixant un espai lliure entre l'accés al mas Aliberch de
Baix i l'espai que era utilitzat com a hort i regadiu. Aquesta construcció es basa en la pedra de petites
dimensions lligades amb argamassa i amb pedres de grans dimensions formades per carreus quadrats ben
escairats situats al angles de l'estructura com element de reforç. La coberta és a dues aigües amb el carener
perpendicular a la façana. La façana principal i la façana sud presenten un enguixat senzill, mentre que a les
altres dues façanes la pedra apareix repicada. El propietari conserva diversos elements que havien format
part del funcionament del molí.

Història

Per la seva proximitat a la Riera de Muntanyola, aquest molí juntament amb el Molí de la Roca i el Molí de
Puigcarbó formen un complex moliner que estava sota el control del senyor de Muntanyola fins època
moderna. La primera referència documental del mas Aliberch de baix data del 1240, i situa aquesta domus
dins l'adscripció de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola. Les primeres referències les
trobem amb Pere Aliberch; ja al segle XIII els propietaris seran la mateixa família, documentats entre 1245
i 1251. A partir d'aquí, els cognominats seran la família Aliberch, actualment encara propietaris del mas. Els
pocs documents recollits d'aquesta família la presenten com a propietària de terres i masos diversos a la
zona. Els seus membres es diuen amos de les possessions i persones dels masos Aliberch superior i
Aliberch inferior de Muntanyola. En un fogatge del 1553 apareixen els noms de 14 famílies de la parròquia,
on destaquen els noms dels masos més importants de la zona. Com ho demostren les diferents reformes
arquitectòniques, el mas, i bona part de les dependències, va ser refet a inicis del s. XIX, concretament cap
el 1808, després de la guerra del Francès. Les últimes reformes documentades són de principis del segle
XX.
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