Mirambell
Calonge de Segarra
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Mirambell. Calonge de Segarra.
Es troba situat al sud-oest del terme
700

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

41.7307
1.48969
374392
4620979

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:

08036-154
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval Modern Contemporani
Bo
Legal
NPU dels municipis sense planejament a Catalunya. Aprovat
19.04.10
Fàcil
Residencial
Privada
Ajuntament de Calonge de Segarra/ Varis propietaris.

Accés:
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Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Parròquia de Sant Pere de Mirambell

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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Femer de Cal Clot
Femer de Cal Bonic
Castell de Mirambell
Cementiri de Mirambell
Sant Pere de Mirambell
Marge amb escales

Descripció
El nucli de Mirambell s'estructura a l'entorn d'un turó on hi havia l'antic castell. Avui en dia
aquest castell solament en restes unes quantes parets dempeus, i en el seu emplaçament
hi trobem un dipòsit d'aigua. Des del castell, que és lo punt més alt, el poble s'estructura en
pendent de manera esglaonada i en carrers concèntrics. Aquesta pendent provoca les
façanes de les cases tinguin grans contrastos d'alçades entre elles. És molt corrent veure
en els carrers de Mirambell diverses escales o rampes. La tipologia de les cases es
caracteritza per la juxtaposició d'edificacions de pedra alineades en carrers estrets i amb
forta pendent.
Sota el castell hi trobem l'Església Nova de Sant Pere construïda a finals del segle XIX.
Algunes cases del nucli, presenten elements interessants com la casa del Cal Clot, que tot i
les transformacions que ha patit, encara conserva en una entrada de la façana oest, una
entrada amb una llinda de fusta amb la inscripció" Ay 1739 Rvs Ps Rop", o un femer situat a
la part inferior de la propietat. De femers, no solament hi havia aquest, a l'altre extrem del
poble hi trobem un altre molt similar amb aquest i tant característic de les zones
cerealístiques de la Segarra.
Un altre element important és el portal adovellat de mig punt de Cal Ramon que ha estat
restaurat recentment conjuntament amb totes les façanes de l'edifici. Finalment, cal
esmentar que Mirambell no destaca per tenir un elements arquitectònics espectaculars o
cases senyorials, però si que es poden anar trobar detalls a cada racó dels seus murs, ja
siguin inscripcions, marges de pedra amb escales, estils artístics de diverses èpoques etc.
Fora del nucli hi trobem l'antiga Església de Sant Pere, d'estil romànic. Els nínxols del
cementiri es troben entre els seus murs laterals. A l'entorn també hi trobem masies que
foren importants en el passat, com la masia de Comaposada, la Sala o Castelltort.

Història
El castell i el lloc de Mirambell apareixen documentats des del segle XI. Després de diversos
canvis, els Cardona n'acaben ostentant la senyoria. Al segle XVII formava una universitat que
tenia un batlle i un jurat, mentre que al XVIII passa a tenir un batlle i dos regidors.
Dins el terme també trobem diversos masos, cal Canet (antic mas Rossines), Comaposada
(antigament Argullol, i abans masos Torra i Llordella) i el mas de la Sala o Argullol de la Sala. A
més, també en depenia la quadra de Castelltort, presidida pel castell (XI) del mateix nom, i si bé
el terme estava vinculat als Cardona, Castelltort depenia del Priorat de Sant Jaume de Calaf per
cessió de l'Abadia de Sant Vicenç de Cardona. Al segle XVII els Castelltort en perdran els drets i
el Priorat de Sant Jaume de Calaf passarà a tenir-ne el domini complet. Per explotar millor
l'extensa propietat, ja al segle XVII comptava amb una masoveria, la Casa Nova o Casa Nova
dels capellans, a l'extrem del terme.
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