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

Anoia
Nucli de Sant Pere de Copons, 5, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, davant la façana lateral de l'església
521m

Coordenades:

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

41.65029
1.52839
377458
4611995

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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08071-63
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1797
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08070A00600040
Adriana Geladó Prat
dc., 21/05/2014 - 02:00

Edifici entremigeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener
paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Està rehabilitat i consta de planta baixa, pis i golfes. La
façana principal presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals reformats i la llinda de fusta. Al
seu costat hi ha una finestra rectangular amb els brancals reformats, que conserva l'ampit de pedra i la llinda
plana de pedra amb la data 1797 gravada al centre. Les obertures del pis superior es corresponen amb una
finestra rectangular balconera amb l'emmarcament arrebossat i una simple finestra rectangular també
arrebossada, amb l'ampit de pedra. A les golfes hi ha dos grans finestrals d'arc escarser bastits en maons,
amb l'ampit de pedra i barana de ferro. La façana està rematada per les restes de l'antic ràfec de lloses de
pedra, tot i que damunt seu s'observa un recreixement de la teulada actual. La construcció està bastida en
pedra sense treballar de diverses mides, disposada irregularment. La façana principal presenta un
revestiment arrebossat que està en millors condicions als pisos superiors. Adossats a la façana de llevant de
la casa hi ha dos volums de planta rectangular, distribuits en dues plantes i coberts amb terrasses superiors.

Història
La casa forma part del petit veïnat de Sant Pere de Copons (o de Comalats), una antiga sagrera medieval
centrada per una ermita romànica, que està situat al nord-est del nucli urbà del municipi. Es creu que el nom
de cal Ros es deu al fet que els membres de la família propietària eren tots rossos. Posteriorment varen anar
a viure al nucli urbà de Copons, on hi ha una casa amb el mateix nom.
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