Cal Bogadella o Boadella
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Bages
Mas Bogadella.
Situat sobre un turó a 500 metres al nord de la carretera C-1410

Coordenades:

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

41.80489
1.76917
397754
4628846
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08038-57
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Bo
Inexistent
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Residencial
Privada
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Necròpolis de Bogadella (els Fossars)
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Descripció
Edifici de tres plantes més golfes i tres cossos. Orientada d'est a oest, presenta un arrebossat que cobreixen
les parets. La planta és quadrada i la coberta de teula a doble vessant. La façana principal presenta l'entrada
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o portalada feta de carrions amb arc, un balcó a la sobre i dues finestres a banda i banda, el segon pis consta
d'un finestral acabat amb punt rodó i dues petites finestres. A les part alta s'hi observa un petita obertura
acabada també amb arc. Al seu redós s'hi troben diversos coberts més moderns amb funcionalitat agrícola.

Història
El lloc es troba documentat ja des del segle XI, posteriorment, ja el 1025 es documenta la presència d'una
capella a la zona i que actualment es troba desapareguda. El 1033 es produí una venta entre els germans
Montcada d'un alou dins del qual hi havia aquesta església entre d'altres del terme. (JUNYENT, F.
MAZCUÑAN). El 1436 es torna a fer referència documental a la presència de l'església. Cal dir que prop
d'aquesta propietat s'hi documenta la necròpolis de Bogadella situada cronològicament a l'alta edat mitjana,
fet que mostra la presència d'ocupació humana en aquesta punt ja des de ben antic. Tan mateix les
construccions actuals no pertanyen a aquestes referències documentals sinó que són construccions més
modernes pròpies del segle XVIII-XIX. Possiblement la construcció d'aquests nous edificis fins i tot fes
desaparèixer l'antiga església.
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