La Caseta / Cal Joan Bou
Copons
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):

41.65564
1.5311
377694
4612586

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08071-66
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002303800CG71D

Can Bacardit

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Masia rehabilitada de planta més o menys rectangular, adossada a la masia de can Bacardit per la banda de
llevant. L'edifici principal està distribuit en planta baixa i pis, i està cobert amb una teulada de teula àrab de
dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. La façana presenta un
portal d'accés rectangular que conserva un dels brancals bastit amb carreus de pedra. Damunt la llinda,
actualment restituïda, s'observa un arc de descàrrega bastit amb pedra disposada a sardinell. Al costat de
llevant hi ha una petita finestra rectangular, emmarcada amb quatre carreus de pedra i amb reixa de ferro. A
ponent, en canvi, hi ha un gran portal reformat. Les tres obertures del pis es corresponen amb tres finestres
rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. La
façana de ponent compta amb una única finestra rectangular, emmarcada amb carreus de pedra. A l'alçada
de la planta baixa se li adossa un cobert rectangular amb coberta d'un sol vessant, obert per la banda de
migdia. La façana de tramuntana també presenta una única finestra, amb els brancals fets de carreus. A
l'extrem nord-oest d'aquest parament hi ha un petit volum adossat de planta quadrada, amb la coberta plana.
La línia de façana no és recta sinó que marca un esbiaix en planta, corresponent a alguna de les reformes
qua ha patit l'edifici. La construcció està bastida en pedra desbastada i sense treballar de diverses mides,
lligada amb morter de calç i disposada da manera regular. Davant de la façana principal, adossat a la tanca
que separa les dues masies, hi ha un cobert amb coberta de teula àrab.

Història
A la casa hi havia viscut la família de ca la Llebre de Sant Puvim, que donades les males condicions de
l'edifici, anà a viure a Copons. Posteriorment, la casa passà a tenir el nom de cal Bou o cal Joan Bou, en
referència al marit de la pubilla de ca la Llebre. Es desconeix l'origen del nom de la Caseta, tot i que sembla
que és el que consta a les escriptures.
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