Cal Martí de la Muntanya / Cal
Martí de les Dones
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Sant Pere de Copons-Escaleta de Sant Pere, 08289
Al nord-est del nucli urbà i al sud-est del nucli de Sant Pere de
Copons
645m

Coordenades:

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

41.64628
1.53678
378149
4611538

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08071-68
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
1901
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08070A00500005
Adriana Geladó Prat
dj., 22/05/2014 - 02:00

Descripció
Masia aïllada rehabilitada formada per tres cossos adossats, amb un gran barri tancat delimitat per una tanca
de pedra. L'accés es fa per la banda de migdia de la tanca, mitjançant un portal rectangular cobert per un
voladís de teula àrab de dues vessants. L'edifici principal és de planta rectangular, està distribuit en planta
baixa, pis i golfes, i presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana
principal. Aquesta façana està orientada a migdia i presenta un portal d'accés d'arc escarser al nivell de la
planta baixa. A banda i banda hi ha dues senzilles finestres rectangulars. Damunt del portal, encastat al
parament, hi ha un petit rellotge de sol i un relleu gravat amb la següent inscripció: "AÑO 1901 V.T". Els
pisos superiors presenten tres finestres per planta. Són d'obertura rectangular i conserven els ampits bastits
amb maons. La resta d'obertures de l'edifici es corresponen amb petites finestres rectangulars i tots els
paraments es troben arrebossats. Els altres dos volums que conformen la construcció estan adossats a la
banda de llevant. Es tracta de dos cossos de planta rectangular, amb les cobertes de teula àrab d'un sol
vessant i distribuits en planta baixa i pis. Ambdues construccions estan bastides en pedra sense treballar
disposada irregularment. Quant a les obertures, destaca un portal d'arc de mig punt i una finestra rectangular
amb la llinda de fusta, situats al volum de llevant del principal. Just en el punt on s'adossen aquests dos
edificis, per la banda de tramuntana, destaca un plafó de ceràmica vidrada amb la imatge de la Mare de Déu
de Montserrat.
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