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08012-501
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVI
Bo
Legal
BCIL, DOGC (08-11-1989)
si, IPA
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00001
Marc Cucurella Pinilla
dv., 14/03/2008 - 01:00

Masia del segle XVI, de planta baixa, pis i golfes, aquestes últimes han estat adaptades
també com a pis. La superfície aproximada és de 880 m2. La coberta és de dues vessants
que fan el desguàs a la façana principal i posterior. Part del
sostre de la planta baixa és amb volta. L'acabat exterior es compon de murs de pedra amb
arrebossat de ciment modern. A la façana principal s'observa un reforç pel mur i
l'adossament de l'escala d'accés al primer pis. Conserva els sostres originals, a la planta
baixa hi ha una part amb el sostre amb volta. La coberta ha estat totalment refeta degut a
l'ampliació vertical. Actualment són dos habitatges dins la mateixa estructura. Se situa en
un entorn rural envoltada d'una era i diversos coberts i pallisses.

Història
Hi ha documentació des de 1376, en què consta la compra venda d'unes terres de vinya
pertanyents a aquest mas. La masia ha sofert reformes al llarg del temps, però es pot distingir
una part antiga on es situa la porta adovellada i un contrafort. Als anys 1960 s'hi feren obres de
reforma.
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