L'Escanyolit
Collsuspina
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Moianès
Lloc/Adreça:
Torrent de Fontanilles
Emplaçament:
Accés difícil des del camí que porta de l'Espina a Santa Coloma, al
costat de la llera del torrent.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.81129
2.17853
431767
4629150

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

Descripció
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08070-96
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
XIX-XX
Dolent
Està ensorrada
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08069A00700011
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 11/11/2013 - 01:00

Les ruïnes d'aquesta antiga masia es troba al costat de la llera del torrent de les Fontanilles.
Es tracta d'un antic edifici que tenia la planta rectangular, amb un petit annex al costat nordest. L'edifici original era de planta baixa i planta pis, però no es conserva la teulada. Se'n
conserven les cantoneres de pedra treballada i ben escairada, i la resta de murs de pedra
de diferent mida amorterats amb fang. A la banda sud hi havia la cuina, de la qual es
conserva una pica de pedra i la boca del forn. Sembla que la porta hauria estat al costat
sudoest. A la banda nord-oest, adossats a la petita cinglera, hi havia un parell d'espais que
segurament corresponien a corrals. Entre aquests i l'edifici principal hi ha un ampli espai
delimitat per un mur de pedra seca. Al mateix entorn de la casa i al costat del pont natural
de pedra hi ha una fita amb la inscripció SC (Santa Coloma) a la banda sud i B (Balenyà) a
la nord, fet que ens indica la divisió parroquial, no coincident amb la posterior municipal. Les
ruïnes de l'edifici es troben cobertes de vegetació que dificulta la visibilitat.
Observacions:
L'antic camí que portava a la casa ha desaparegut.

Història
No s'ha trobat documentació històrica que parli d'aquesta casa, per tant desconeixem l'època,
però si que podem afirmar que està dins la demarcació de l'antiga part del municipi que estava
dins el terme de Balenyà i depenent de la parròquia d'aquest municipi. Sabem que fins a inicis
del segle XX hi havia estadants.
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