Cal Manset
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Plaça de Ramon Godó, 2-Carrer d'Àngel Guimerà, 13, 08289
Al bell mig del nucli urbà, a l'entrada de la plaça de Ramon Godó
424m

Coordenades:

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

41.63695
1.51771
376543
4610530

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

Descripció
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08071-40
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
1805
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6607814CG7160N
Adriana Geladó Prat
dv., 16/05/2014 - 02:00

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un volum aïllat de grans dimensions situat a la part
posterior de la finca i un gran jardí. L'edifici principal presenta la coberta de teula àrab de dues vessants,
amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana
principal, orientada a la plaça Ramon Godó, compta amb un gran portal d'accés rectangular, amb els
brancals bastits amb carreus de pedra escairats i la llinda plana gravada amb l'any 1805. Al costat hi ha una
finestra rectangular emmarcada amb quatre carreus de pedra ben escairats. Ambdues obertures estan
protegides per un volum adossat a la façana que integra les voltes que caracteritzen la plaça. Al primer pis
destaquen dues obertures rectangulars: hi ha una finestra amb l'emmarcament arrebossat reformada i un
finestral bastit amb carreus de pedra, que té sortida a una terrassa descoberta situada damunt de les voltes
que caracteritzen la plaça. La segona planta presenta una única finestra balconera d'obertura rectangular,
emmarcada amb carreus de pedra i amb l'ampit motllurat. La façana està rematada per un ràfec múltiple de
rajols sostinguts amb mènsules del mateix material. La planta baixa deixa l'aparell de l'obra vist, format per
pedres desbastades de diverses mides disposades regularment. Els pisos superiors, en canvi, tenen el
parament arrebossat. Aquest edifici està comunicat amb el volum posterior mitjançant una terrassa
descoberta oberta a la segona planta. El volum aïllat és de planta rectangular, amb la coberta de teula d'un
sol vessant i està organitzat en planta baixa, dos pisos i golfes. L'accés es fa des de la placeta Segura,
situada al bell mig del carrer d'Àngel Guimerà. La façana principal, orientada al jardí de la finca, presenta
tres arcs de mig punt adovellats per planta, al interior dels quals s'obren finestrals rectangulars reformats
que tenen sortida a balcons exempts, amb les baranes de ferro ben treballades. Les obertures de les golfes es
corresponen amb tres òculs ovalats emmarcats en pedra també. El volum presenta el parament arrebossat i
pintat de color marronós.

Història
Tot indica que el nucli de població originari va sorgir al voltant de l'actual plaça de Ramon Godó, coneguda
popularment com a Sòl de Graus. A finals del segle XVII, la fesomia actual de la plaça, amb dues de les
bandes cobertes amb voltes i l'accés per la banda de llevant, ja estava definida. Sabem que algunes de les
cases que en formaven part disposaven d'hort i corral (Muset 2006: 6). Amb l'arribada del creixement
constructiu experimentat al municipi durant el segle XVIII, les cases de la plaça també foren rehabilitades.
L'edifici agafa el nom dels propietaris de la masia de cal Manset, situada a la Muntanya, els quals es
traslladaren a viure en aquesta casa dins del nucli urbà. Durant un temps, la casa comptà amb una petita
capella privada dedicada a Sant Joan Baptista, que es va ensorrar per una forta nevada l'any 1936. Després
d'aquest fet, la propietat canvià de mans, i en l'actualitat, l'espai s'ha transformat en una petita placeta.
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