La Vila
Calders
Ubicació
Comarca:
Emplaçament:
en direcció NW.

Moianès
Camí que surt del c. Pica d'Estats, a la urbanització de la Guàrdia,

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

41.78559
1.97778
415058
4626476

Classificació
Número de fitxa:
08034-103
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Edifici
Estil / època:
Medieval Gòtic Modern Barroc Contemporani
Segle:
XVII-XIX
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Física
Observacions protecció:
Tanca
Número inventari
PA: 16310, 16311
Generalitat:
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Residencial
Titularitat:
Privada
Titular:
Ref. cad.: 005A00014
Fitxes associades:
Finestra gòtica del mas Vila
Autor de la fitxa:
Jordi Piñero
Data de registre de la fitxa:
dc., 09/06/1999 - 02:00

Descripció
Masia formada per diversos cossos adossats, una era amb cobert i una bassa. El cos
principal és de planta baixa, un pis o golfes. Té galeries a la part de ponent i de migdia. El

Pàgina 1

parament és de bona qualitat, amb carreus més o menys escairats. Té contraforts a la
façana sud. A la part de llevant hi ha una petita lliça amb un portal adovellat. Als baixos hi
ha una porxada que condueix als estables, forn, celler, tines i corts per al bestiar. El primer
pis és dedicat a habitatge. El 1977 s'hi adossa una torre. La bassa recull l'aigua canalitzada
per un rec. A uns 150 metres de la casa, al costat del camí, hi havia una bassa més antiga.
Observacions:
-Balcó sud: 1652
-Cos adossat a la torre: 1770
-Conserva un finestral gòtic, un forn íntegre i de pedra, una roda de molí d'oli, tines i piques
d'oli...
-A la cuina es conserva un plafó de ceràmica de finals del segle XVIII amb la representació
de Sant Josep i el nen Jesús.

Història
Es coneix la seva existència des del segle XIV. Segons les inscripcions de les llindes, s'hi van fer
ampliacions el 1770: el forn i algun cobert. El 1880 es construí la galeria freda. El 1868 i 1878 es
construïren els coberts davant de l'era. El 1977 s'hi aixecà la torre. La façana nord ha sofert
també modificacions en obrir-s'hi una altra entrada a la casa. Interiorment no ha sofert gaires
modificacions.

Pàgina 2

