Rectoria de Sant Miquel de
Castellar
Aguilar de Segarra
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Bages
Recinte Castell de Castellar
A migdia de la Parròquia de Sant Miquel.
548.7

Coordenades:

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

41.727967882019
1.6493264020173
387664
4620455

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08002-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII
Bo
Rehabilitat al segle XXI
Legal
BCIL Catàleg de béns protegits pel POUM i EPA
Restringit
Sense ús
Pública
Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Nucli de Castellar

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Descripció
Edifici rectangular amb planta baixa i primer pis amb l'entrada principal a la cara nord i coberta a dues
aigües. Adossat a l'església de Sant Miquel de Castellar, està fet amb pedra de mida mitjana i petita,
lleugerament escairades i lligades amb morter. Les pedres de majors dimensions estan a la part baixa de
l'edifici, mentre que a mesura que guanya en alçada les pedres són més petites. Les cantonades i les
obertures estan definides per pedres escairades i ben treballades. A la façana de migdia hi ha adossat un
porxo amb arcades. La construcció inclosa dins el recinte del castell, inclou també els "horts de la
Rectoria".

Observacions:
Fitxa 76 del Càtaleg de Masies.

Història
Tot i que l'edifici actual és del segle XVIII, fou construït sobre un d'anterior datat al segle XVI. Durant els
últims anys la construcció ha estat rehabilitada i restaurada. Les pedres de la façana han estat rejuntades i la
coberta, de teules, és completament nova. L'edifici fou adquirit per l'ajuntament l'any 2011 amb el propòsit
de recuperar-lo,
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