Ruïnes d'un antic mas
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
En uns camps de sota la Torre de Foix.
Emplaçament:
A sota de la casa de la Torre de Foix en un lloc proper a una
esllavissada que mira al Collet
Alçada:
868,5
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.21061
1.86181
406049
4673787

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-133
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XI-XII
Dolent
Estan en una zona boscosa molt a prop d'una esllavissada
produïda per les explotacions mineres i en cas de fortes
pluges pot desaparèixer.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
001303100DG07F
Pere Cascante i Torrella
dv., 03/03/2017 - 01:00

Descripció
Es tracta de les ruïnes d'un antic mas d'origen medieval localitzat en uns boscos de sota de
la torre de Foix i prop d'una esllavissada de damunt de les mines del Collet. Actualment les
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restes estan embegudes per una zona boscosa. Consten d'una estructura rectangular
orientada en sentit est-oest amb una o dues habitacions separades per murs de pedra d'uns
60 centímetres d'amplada. L'aparell dels murs és de pedra, unida amb argamassa de calç i
en sec. Es tracta del típic mas d'època medieval format per una sola planta i amb dues
habitacions i coberts per al bestiar. Aquets tipus de mas presenta moltes relacions amb
altres masos del municipi.
Observacions:
Màs d'orígen alt-medieval i similar als descrits a les fitxes (02,60,108) entre d'altres. Aquest
mas tindria una disposició similatr als masos de Vilosiu excavats per J. Bolós i M. Riu i
també a Sant Sadurni de Rotgers

Història
Resulta dificil datar l'origen d'aquest mas, ja que a diferència d'altres masos del municipi no en
tenim documentació. Amb tot podriem suposar que en l'acta de dotació de Sant Miquel de Sant
Llorenç el 984 i en la consagració de Sant Llorenç (983) esmenta que a sant Climent de
Vallcebre hi havia 18 masos "Quem dommus Guifredus precellentissimus comes et fortissimus
marchio atque gloriosus Oliba et egregius pontifex eusdem principis fecerunt et in potestate
Sancti Laurentii, cum decem octo mansos, tradiderunt". Un d'aquests 18 masos es podria referir
en aquestes ruïnes. Sempre més va pertànyer a la parròquia de Sant Climent de Torre de Foix o
Sant Climent de Vallcebre.
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