Boldrons
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Moianès
Camí de Regàs

Coordenades:

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

41.84631
2.18742
432542
4633032

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

08070-53
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
Restringit
Residencial
Privada
001803200DG33C
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 18/11/2013 - 01:00

Descripció
Masia formada per tres cossos units en forma de U, de manera que deixen una era al centre. El cos principal
és rectangular, de planta baixa i pis, amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana
principal que s'obre a migdia. El cos que hi ha davant d'aquest també és rectangular i amb les mateixes

Pàgina 1

característiques, i el cos posterior que uneix aquests dos, també rectangular i amb la teulada a un vessant
que queda unida a les teulades dels altres dos cossos. L'edifici és de pedra amb cantoneres escairades i
llindes i brancals de portes i finestres de pedra, de maó i de fusta. La façana principal es troba a l'extrem de
migdia del cos principal, té una porta amb llinda de fusta, i destaca la finestra del pis que té una llinda en
pedra amb una ornamentació tallada en forma d'arc carpanel amb un escut a la part superior. Una llinda de
finestra porta la data 1846. És possible que no procedeixi de la casa, ja que l'estructura actual no correspon
amb aquest element decoratiu, possiblement per que la casa ha estat molt reformada al llarg dels temps.
Destaca l'entorn de la casa i una antiga bassa d'aigua ara seca, al costat de la que hi ha un roure
d'extraordinàries dimensions.

Història
Disposem de poca documentació referent a aquest mas, tot i que al segle XIII es troben algunes referències
al mas Boldrons junt a d'altres masos de la zona (Pladevall, 1971). No apareix als fogatges de 1553, però si
al cens d'Aparici de 1708. La manca de documentació dificulta relatar la evolució històrica d'aquest mas
vinculat a la zona de Sant Cugat de Gavadons.
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