La Casa Nova
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Viladases-Bosc de la Casa Nova, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, formant part del nucli de Viladases
585m

Coordenades:

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

41.63934
1.48969
374214
4610835

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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08071-79
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
1869
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001500400CG71A
Adriana Geladó Prat
dl., 02/06/2014 - 02:00

Masia aïllada de planta rectangular formada per quatre cossos adossats, completament rehabilitada i
envoltada de feixes i camps de conreu. El volum principal presenta la coberta de teula àrab de dues
vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, pis i golfes.
Compta amb un volum adossat a la façana de tramuntana, amb coberta d'un sol vessant i distribuït en dues
plantes, alineat amb la façana principal de l'edifici, orientada a llevant. Aquest parament presenta un portal
d'accés d'arc rebaixat bastit amb maons, amb els brancals batits amb carreus de pedra escairats. La resta
d'obertures són rectangulars i estan reformades, tot i que originàriament tenien els brancals bastits amb
carreus de pedra escairats, les llindes planes i els ampits motllurats. Al costat del portal hi ha una finestra
amb la llinda gravada amb l'any 1869. Al pis, damunt del portal, hi ha un balcó completament restituït.
Adossat a la façana de migdia hi ha un petit volum rectangular amb coberta d'un sol vessant, que consta de
dues plantes i presenta la mateixa tipologia d'obertures que l'edifici principal. Adossat a la façana de
tramuntana, en canvi, hi ha un volum de nova factura arrebossat. La façana de ponent també compta amb un
petit volum adossat de les mateixes característiques que els anteriors. La construcció està bastida en pedra
de diverses mides lligada amb morter de calç i disposada de manera regular. En el sector de migdia de la
construcció, al voltant del camí que li dóna accés, hi ha diversos edificis auxiliars destinats a les tasques
agrícoles originaries pròpies de la masia.

Observacions:
La masia està bastida en un terreny en desnivell situat a la part inferior del turó de ca l'Arnau.

Història
El sector de Viladases, situat al nord-oest del nucli urbà de Copons, es caracteritza per la presència de
diverses masies que actualment han passat a ser segones residències. Tot i això, els pagesos de la zona es
dedicaven als cultius tradicionals: oliveres, arbres fruiters, cereals i, sobretot, la vinya.
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