Bellver
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
Turó de Bellver
Al costat de l'església de Sant Cugat de Gavadons

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

41.8464
2.17247
431301
4633053

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:

08070-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVI-XX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
IPAC 22597
Fàcil
Residencial
Privada
08069A00100015
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dj., 31/10/2013 - 01:00

Descripció
Conjunt format per la masia i un conjunt de coberts al seu entorn que han configurat una
estructura en forma de U que tanca un pati a modus de lliça situat davant la casa, al que
s'accedeix per una gran porta amb teuladeta. Es troba molt proper a l'església de Sant
Cugat de Gavadons. El conjunt es troba ubicat aprofitant un desnivell del terreny. L'edifici
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principal és de planta rectangular i ha estat configurat a partir de diferents ampliacions de
l'edifici inicial que es troba a la part central; està cobert per una teulada a dues vessants
amb el carener paral·lel a la façana principal que s'obre a sud-oest. A cada extrem de la
façana hi ha un edifici adossat, que configuren el pati al mig. La masia té planta baixa i dos
pisos, mentre que els cossos afegits tenen planta i pis amb teulada a doble vessant el del
costat de tramuntana, i planta baixa amb teulada a un vessant als cossos afegits per la
banda de migdia i llevant. La façana principal té el portal de pedra formant un arc rebaixat, i
les finestres amb llindes i muntants també de pedra. Davant la casa s'obre una era amb
paviment de llosat de pedra bastant ampla i al costat hi ha diferents coberts moderns, una
antiga bassa en desús i una barraca a l'angle posterior de la casa que té llinda amb la data
1915.

Història
Bellver és una de les masies més antigues del municipi. La primera notícia històrica que es té
constància és del fogatge de 1553 de Sant Cugat Collsasima, que censa la casa a la zona de
l'església de Sant Cugat de Gavadons, sufragània de Sant Andreu de Tona. Al 1708 apareix al
cens d'Aparici (Iglésias, 1959). La casa passà a formar part del nou municipi de Collsuspina, junt
amb d'altres masies de la zona, amb la definitiva organització del municipi a l'any 1841. Tal i com
es pot veure en l'estructura de la casa es tracta d'un mas que s'ha anat ampliant en diferents
èpoques, i possiblement el seu origen fou a simultàni al de la veïna església de Sant Cugat, amb
origen medieval.
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