EL POU
Avià
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Serrapinyana.

Berguedà
El Pou. Clarà. 08610 AVIÀ
Al costat de la carretera d'Avià a Cardona, al peu de la costa de

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

42.07335
1.80927
401499
4658606

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08011-113
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII-XIX
Bo
Legal
BCIL. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2968 / Any 1983
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00022
María del Agua Cortés Elía
dg., 03/02/2002 - 01:00

Descripció
Masia de tipologia clàssica estructurada en tres cossos i que ha sofert ampliacions evidents.
L'interior conserva la que seria l'estructura inicial de la casa, més petita, i que presenta els
murs de carreus de pedra gruixuts i amples, així com finestres espitllerades que ara queden
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amagades, i la primera porta amb llinda de fusta. La construcció que veiem actualment és
de 1879, data que es troba a la llinda de la porta principal i fruit de les ampliacions que es
van fer a la façana i que van augmentar l'alçada total. Aquestes va donar com a resultat una
casa de grans dimensions, de planta baixa i tres pisos, coberta amb teulada a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana s'obre a migdia a
una era en la que hi ha altres coberts que segueixen l'estructura constructiva d'aquesta
darrera ampliació. La característica més remarcable de la casa és el doble cos de galeries
formades per grups de cinc arcs de mig punt a cada un dels dos pisos, i un arc central a les
golfes flanquejat per dos ulls de bou ovalats que accentuen la simetria de la façana. A
l'interior, la planta baixa s'utilitza com a corts pel bestiar, i els dos pisos son habilitats com a
dues vivendes estructurades al voltant de la sala central presidida per la eixida d'arcs.

Història
La primera notícia històrica de la casa la trobem l'any 1537 (AM) com a terme, tot i que
desconeixem el nom dels propietaris. L'any 1767 és de Cristobal Sastre de Berga i el 1856 de
José Canal i Gamisans, propietat que es manté fins al 1876 en que la compra Ramon Pujol i
Carsi, pare del que va ser alcalde de Berga Ramon Pujol i Thomàs. Per la data que trobem a la
porta d'entrada esbrinem que l'ampliació dels cossos de galeries van ser obra de Ramon Pujol,
que li donaria una empenta important a l'explotació. Ramon Pujol i Thomàs es va casar tres
vegades: primer amb Mª Queralt Blanxart i Grau que va morir de part i sense fills; en segones
núpcies amb Mª Isabel Sarraís i Serra (el seu fill Ramon Pujol i Sarraís era l'hereu), i finalment
amb Juana Pons i Pau a la que va regalar la casa El Pou com a dot en casar-se amb ell. Ramon
Pujol i Thomàs va morir el 1923 i deixà al seu hereu les propietats de Codines, el Pou i la fàbrica
de cal Piteu a Avià, entre d'altres propietats. Actualment la casa és propietat d'una neboda de
l'hereu.
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