Antic Corral de cal Solà / Cal
Valiente
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Nucli de Sant Pere de Copons, 3, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, a l'entrada del nucli de Sant Pere, darrera
l'absis de l'església
520m

Coordenades:

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

41.65022
1.52857
377473
4611987

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

08071-71
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1796
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08070A00600036

Cal Solà

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Adriana Geladó Prat
dj., 29/05/2014 - 02:00

Descripció
Edifici cantoner 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 bastits amb carreus de pedra i la llinda
plana monolítica gravada amb l'any 1796. Al seu costat hi ha una finestra rectangular reformada, amb la
llinda de fusta restituïda. De fet, la resta de finestres dels pisos superiors són idèntiques a l'anterior, amb
l'excepció de la finestra situada damunt del portal, emmarcada amb carreus de pedra i amb l'ampit motllurat.
A les golfes destaca una galeria oberta a l'exterior mitjançant una gran obertura rectangular, amb barana de
ferro i biga de fusta restituïda també. La façana posterior manté la mateixa tipologia de finestres que el
parament principal, totes restituïdes. Destaca un petit volum adossat fins al nivell del primer pis, amb la
coberta d'un sol vessant de teula àrab. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses
mides, disposada de manera regular. El pis superior fou recrescut probablement durant la darrera
rehabilitació de la casa.

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. En origen, la casa
feia les funcions de corral on la família Solà hi guardava les bèsties. Els Solà vivien a la casa número 6 del
mateix veïnat. Posteriorment, la casa fou propietat de tres germans dels qual un era conegut pel "Valiente".
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