Cal Queta
Copons
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Serra de cal Queta-Camí ral de Calaf, 08289
Al nord del terme municipal de Copons, tocant al terme de Veciana
601m

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

41.65809
1.51699
376524
4612878

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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08071-83
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1786
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08070A00300007
Adriana Geladó Prat
dl., 02/06/2014 - 02:00

Masia aïllada de planta rectangular formada per dos cossos adossats i envoltada de boscos
i camps de conreu. L'edifici 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. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d'accés rectangular amb
els brancals bastits amb carreus de pedra escairats i la llinda plana gravada amb l'any
1786. Als costats hi ha dues finestres rectangulars que conserven les llindes de fusta. Del
pis destaca una petita finestra rectangular amb l'emmarcament arrebossat, que conserva
l'ampit de pedra motllurat. Adossat a la façana de ponent del volum principal hi ha un cos
rectangular amb teulada d'un sol vessant, que està organitzat en un únic nivell. Presenta un
gran portal d'accés rectangular amb els brancals bastits amb maons. La resta de paraments
de la construció presenten obertures rectangulars reformades, amb els emmarcaments
arrebossats i pintats de color groc. Adossats a l'extrem de migdia del volum principal hi ha
dos petits cossos auxiliars destinats en origen a les tasques agrícoles. A escassos metres a
distància al sud-est hi ha un volum aïllat actualment reformat. La construcció està bastida
en pedra desbastada i sense treballar de diverses mides, lligada amb morter i disposada de
manera regular. A la façana principal hi ha restes de l'antic revestiment arrebossat que
cobria el parament.
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