Can Costa
L'Espunyola
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
A la zona de Sant Climent de L'Espunyola
Emplaçament:
Km. 139 de la C-26, seguir per la pista asfaltada poc més de1,3
km, continuar per pista esquerra.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.04528
1.79671
400416
4655504

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08078-83
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08077A007000330000HX
Sara Simon Vilardaga
dt., 06/07/2010 - 02:00

Descripció
La masia de Can Costa està situada a la zona del Clot de L'Espunyola. La casa és de
planta quadrangular i consta de planta baixa, primera i sota-coberta, la teulada a dos
vessants amb el carener orientat perpendicular a la façana principal, la qual obra cap al sudest. Els murs són d'un aparell força regular format per carreus més o menys ben tallats i
col·locats a trencajunt, i cantoneres també ben tallades i col·locades seguint les filades. La
porta principal és al mur sud-est, tot i que en desconeixem la seva tipologia; presenta
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algunes finestres amb llinda plana monolítica, carreus als muntants i algunes amb ampit
sobresortit, tot acabat amb pedra ben tallada i polida, també compta amb algunes obertures
de formació més recent. Al costat de llevant hi ha un volum adossat que és de planta baixa i
terrat a nivell de planta primera. La masia compta amb diverses construccions annexes
col·locades bàsicament pel costat de llevant, la majoria adossades les unes amb les altres
creant una mena de clos. Pel costat nord-est hi ha altres coberts, bàsicament destinats a
l'explotació agropecuària. A poca distància de la casa hi ha les restes d'un forn.

Història
Tenim poques informacions referents a la casa de Cal Costa i també poca dades sobre la seva
arquitectura. La visió parcial de la masia no ens permet apuntar amb claredat una cronologia,
segons el catàleg de masies podria tractar-se d'una construcció dels segles XVII o XVIII.
Tant sols tenim constància d'una notícia documental referida directament a la masia Can Costa,
és ja al segle XIX en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de
guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), on hi consta Ramon Sa Font (o La Font). De fet, actualment
encara pertanyen a la mateixa propietat Can Costa i Can Font, d'aquí potser la vinculació amb el
cognom.
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