
1970

SUPERÍCIE 
 PB 671,7 m2
 P1 481,1 m2

 P2 368,9 m2

Les necessitats de l’època porten a:

· Reformació de l’ampliació de la zona est, afegint una zona d’habitacions 
per donar allotjament i una terrassa. 
· Construcció d’una entrada a la planta baixa per la zona est, 
 eforma d’al unes de les finestres  

S. X

Apareix a Catalunya 
"la Sala", una casa 

forta residencial d'una 
sola i gran habitació i 
amb un pati central, so-
vint amb una torre.

S. VIII - IX

Apareix el MAS a Catalunya 
amb la conquesta dels francs 

i com a resultat d’una nova 
organització del territori. 
El mas és una estructura 
agrària formada per la fa-
milia, la masia i la terra.

S. X-XI

Inici del procés de feu-
dalització a la Catalunya 

Comtal, amb l’aparició de les 
senyories dels castells feudals 
dels quals depenien els ma-
sos. El pagès està lligat a la 

persona o la institució que 

li facilita les terres.

S. XII-XIII

El mas adopta l’es-
tructura vertical, amb la 
planta baixa destinada als 
animals, les habitacions 
al primer pis i les gol-

fes al pis superior.

S. XII - XIV 

La masia evoluciona 
i les velles construc-
cions són substituïdes 
per altres que en mi-

lloren l’aparença 
arquitectònica.

S. XIV

La Pesta Negra (1348) des-
pobla les zones rurals amb 

l’abandó de terres i masies. 
Alguns dels masos abandonats 
(masos rònecs) són controlats pos-
teriorment per pagesos, cosa que 
amplia les explotacions i crea una 
nova estructura social amb l’ex-
pansió d’alguns masos i la 

desparició d’altres.

S. XIX-XX

Creix la industrialització 
amb la construcció de fàbri-

ques tèxtils vora els rius; apa-
reix l’electricitat, la ràdio, el 
telèfon i es creen de sindicats 
per afrontar la crisi agrària 

de finals de s  

S. XVIII

Finalitzada la Guerra de Suc-

cessió (1714), a Osona s’inicia 

la represa econòmica per l’incre-

ment de la demografia i de les ac-

tivitats agrícola i artesanal, que 

es tradueix en les reformes 

i ampliacions dels masos.

S. XVI-XVIII

El mas evoluciona i 
s’adapta al terreny esco-

llit per viure-hi. Els masos 
rendibles solen fer reformes 
i ampliacions, que sovint 
queden re ectides en 

les dates de les se-

ves llindes.

S. XVI

Els propietaris viuen al 
mas principal i situen els 
masovers i la seva fami-
lia en masos buits. Arri-
ba el desevolupament 

complet del MAS.

S. XV-XVIII

Un distintiu impor-
tant de la masia tradicio-

nal és el portal d’arc de mig 
punt format per grans dovelles.
El ferro també hi és present, 
com per exemple a les reixes 
de les finestres inferiors 

per protegir la casa.

S. XXI

A la Declaració del Quebec 
sobre l’ecoturisme (2002)es 

recullen punts sobre la con-
ciliació entre la preservació del 
medi natural i del patrimoni 
arquitectònic i el desenvolu-

pament i la gestió econò-
mica de zones rurals.

S. XX-XXI

Degut als grans canvis 
socio-econòmics esdevinguts 

al llarg del nostre segle, moltes 
cases pairals han canviat de pro-
pietari o es troben en estat ruinós.
D’altres han pogut ser salva-
des per intervenció de les ins-
titucions públiques, amb 

subvencions i ajudes. 

S. XIX
Els propietaris de 

grans masos cons-
trueixen una masoveria 
al costat per tal de poder 
anar a viure a la ciutat. 
Així, alguns masovers 
acomodats esdeve-

nen propietaris.

S. XX

Degut als avenços tecnolò-
gics, molts pagesos i propie-

taris parteixen cap a la ciutat a 
la recerca d’un ofici i atrets pel 
comerç,  la indústria o les pro-
fessions liberals, cosa que dóna 
lloc a l’absentisme. El masover 

arriba a substituir a l’amo 
en l’economia rural.

MAS ORIGINAL

SEGLE XIV

SUPERÍCIE 
 PB 369,3 
m2
 P1 369,3 m2
 P2 369,3 m2

Una referència històrica interessant ens diu que el 6 de febrer de 1328 
Beren uer de ilaró transmet en her ncia el mas al seu fill  errer de 
Vilaró, que tenia en alou del bisbe de Vic. La successió es va trencar 
fa algunes generacions.
El nom de Vilaró és un diminutiu de Vilar i, per tant, format a partir 
d'aquest nom ('villare' > 'villarecum'  ). Probablement, el mas Vilar és 
més antic que el mas Vilaró, i en l'època que aquest començà a existir, 
el ilar a deuria fer temps que estava constitu t com a mas  ruit de la 
comparació del nou mas amb el mas veí, més antic i més gran, sorgí 
el diminutiu Vilaró.

AMPLIACIÓ 1

Se ons l’estat de les fa anes  untament amb les foto rafies anti-
gues que es disposen:

· La primera ampliació és l’afegit d’un cos de 3 altures a la zona oest 
del mas. Aquesta ampliació és deguda, segurament, a la necessitat 
de més espai interior per l’allotjament del pagesos a la masoveria.

MITJAN SEGLE XIV

SUPERÍCIE:
 PB 400,2 m2
 P1 400,2 m2

 P2 400,2 m2

AMPLIACIÓ 2

Una vegada solucionat l’allotjament dels treballadors del camp a la maso-
veria:

· Ampliació la planta baixa de la masia per tenir més espai de magatzem. 

· Construcció d’un arc de mig punt entre l’ampliació nova i el mas orignal 
perque la masia tingui un caràcter més senyorial. 
 fe it de rei es de ferro a les finestres de la planta bai a

SEGLE XV

SUPERÍCIE: 
 PB 454,8 m2
 P1 400,2 m2
 P2 400,2 m2

AMPLIACIÓ 3 / MARXEN MASOVERS

SEGLE XVI-XVIII

SUPERÍCIE 
 PB 650,3 m2
 P1 400,2 m2

 P2 400,2 m2

El mas assoleix el seu desenvolupament complet:

 daptació millor al terren  que l’envolta  aprofitant el desnivell e istent de la ona est  afe int dos 
cossos en planta baixa. 

· Aquestes ampliacions es duen a terme durant una època de millora en l’economia d’Osona, cosa 
que es pot comprovar amb les inscripcions d’algunes de les llindes de la masia, que indiquen les 
dates de les reformes realitzades. A la part més antiga del Vilaró, concretament a la sala, es con-
serva una llinda datada del 1666. 

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

2017-2018

SUPERÍCIE 
 PB 671,7 m2
 P1 455,8 m2

 P2 368,9 m2

Pel que es refereix a la nostra actuació, la proposta respecta el caràcter i el valor patrimonial de la 
masia, millorant-ne les condicions d’habitabilitat interiors i les zones comuns. Per això, s’elimina el 
cos afegit a la façana oest durant la última ampliació per descobrir la volumetria original de la masia.

Es projecten dos patis a les crugies centrals dels dos cosses de la masia, per on 
es millora la il·luminació les zones de pas i distribució a les habitacions. D’aques-
ta manera es millora l’entrada de llum a la masia, alhora que es respecten les faça-
nes originals de la masia i interiorment s’emfatitza el caràcter murari de la construcció.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA




