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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Sant Pere de Copons-Plana de Comalats, 08289
Al nord-est del nucli urbà i del nucli de Sant Pere de Copons
517m

Coordenades:

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

41.65566
1.53127
377708
4612588

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

Pàgina 1

08071-65
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
1893
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002303900CG71D
Adriana Geladó Prat
dj., 22/05/2014 - 02:00

Masia formada per tres cossos adossats, amb un pati davanter delimitat per un volum auxiliar a migdia i una
tanca de pedra a llevant, a mode de barri tancat. De fet, l'accés al interior del recinte es fa per la banda de
llevant, mitjançant un portal d'arc rebaixat bastit amb maons i amb els brancals reformats i arrebossats. Està
cobert per un voladís de dues vessants d'uralita. Per la banda de ponent, la construcció està adossada a La
Caseta, una altra masia del terme coneguda també amb el nom de cal Joan Bou. L'edifici principal és de
planta rectangular i presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana
principal, orientada a migdia. Està distribuit en planta baixa, pis i golfes, i majoritàriament presenta
obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Adossat a la façana de llevant hi ha un altre
volum de menors dimensions, amb la coberta de dues vessants de teula àrab i distribuit en dues plantes. I
adossat a la façana de tramuntana d'ambdós volums hi ha un altre cos de planta rectangular, amb la coberta
d'un sol vessant de teula àrab i distribuit en un únic nivell. Aquest volum presenta un portal d'accés d'arc
rebaixat bastit amb maons, i situat a la façana de llevant. Per la banda de migdia, tancant el pati, hi ha un
edifici rectangular amb la coberta de teula àrab de dues vessants i distribuit en dos nivells. Compta amb
obertures d'arc de mig punt bastides amb maons, a la planta baixa, i rectangulars al pis superior. En general,
la construcció està bastida en pedra desbastada de diverses mides, lligada amb morter de calç i disposada
regularment, tot i que els pisos superiors de l'edifici principal estan construits amb totxos. A l'exterior del
recinte, per la banda de llevant, hi ha un cobert de recent factura i un volum rectangular amb coberta d'un
sol vessant de teula àrab, del que destaca un portal d'arc rebaixat bastit en maons.

Observacions:
És probable que l'any de construcció, 1893, estigui gravat al portal d'accés al interior de la casa, però
n' s'ha pogut comprobar donada l'absència dels propietaris.
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