Casa del Jou
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Corneli o per la torre de Foix
Alçada:

Berguedà
Al lloc del Jou
Al pla del Jou, sota els cingles de Vallcebre. S'hi arriba per Sant
1032,4

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

42.19494
1.85827
405733
4672051

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

08099-137
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII-XX
Bo
Reformada completament i integrada en una explotació
turística.
Inexistent
Si. Núm. 3416 IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya)
Fàcil
Lúdic
Privada
000100100DG07B
Pere Cascante i Torrella
dc., 25/10/2017 - 02:00

Descripció
L'antiga casa del Jou situada en un altiplà damunt del Llobregat a sota deld cingles de
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Vallcebre avui és un modern complex turístic i hoteler. L'antiga casa que segons Rosa
Serra la va poder documentar abans de que fos reformada estava composta de la següent
manera: "Masia d'estructura clàssica coberta a dues aigües amb teula àrab iel carener
perpendicular a la façana de llevant on es concentren les obertures, petites finestres
quadrades amb llindes de fusta. Està organitzat en planta baixa i dos pisos superiors. El
parament és de carreus de pedra molt irregulars sense arrebossar. Adossat a la masia
trobem un altre edifici de majors dimensions. És de planta rectangular, cobert a una sola
vessant amb tres grans arcs de mig punt que es fa servir com a quadres pel bestiar i
pallissa" Aquest edifici a mitjans dels anys'90 va patir una gran transformació en la seva
volumetria afegint-hi un gran cos a la banda est cobert a dues vessants i integrant els antics
arcs de la pallissa a la moderna estructura. La casa principal també va patir una gran
transformació ampliant-ne el seu volum a la banda sud i afegint-hi finestres en arc de mig
punt.
Observacions:
L'antiga casa, embeguda per les modernes instal·lacions hoteleres i turístiques només va
mantenir les arcades de la pallissa i part de la casa principal que va ser ampliada.

Història
Documentada al s. XVIII la masia era jurisdicció dels senyors Foix Solanell, propietaris de la
veïna casa de la torre de Foix. Prop de la masia hi ha les restes d'una església romànica
dedicada a Sant Salvador
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