Pla de l'Arca
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
Al pla de l'Arca
Emplaçament:
Al pla de l'arca, darrere de la serra de Sant Marc. S'hi va per la
pista de l'Estret al pla de l'Arc
Alçada:
1349,2
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.2721
1.9045
409660
4680569

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

08099-171
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Integrades com a restes arqueològiques visibles a l'interior de
la moderna casa del Pla.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08098A00500010

Pere Cascante i Torrella
dv., 07/04/2017 - 02:00

Descripció
Restes arqueològiques de l'antiga casa del "pla del Arca" situades a l'interior de la moderna
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edificació. Es tracta d'un seguit de murs orientats de nord a sud i d'estat a oest que han
estat integrats com a restes arqueològiques visibles al menjador de la casa amb un sistema
de passarel·les de fusta i vidre. Es tracta de dos murs de 2'5 metres d'alçada construïdes
amb aparell de maçoneria de carreus de pedra picada, units amb argamassa de calç i
col·locats en filades irregulars. Aquests murs tenen una amplada d'uns 100 m i corresponen
amb les restes d'una antiga construcció
Observacions:
Es tracta d'estructures de dificil identificació i de dificil cronologia tot i que suposem que
serien de mitjans del segle XVI o principi del segle XVII.

Història
El lloc no ens apareix esmentat ni en l'acta de consagració de Sant Llorenç ni en la dotació de
Sant Miquel. Per contra si que ens apareix en el document de 1357 de l'arxiu de Bagà i referent
al dret de parceria dels homes de Brocà i de Gavarrós esmentant un seguit de límits. "Que els
homes de Gavarrós poguessin pasturar i fer jagudes en temps en la parròquia de Brocà dintre
dels límits següents In Loco Plan Russola,et loco vocato cap de Canal de Hubert, et in loco
vocato Les Travesses". El pla de Russola es podria referir al pla del Arca, ja que tal i com hem
comentat en la fitxa 170 es marquen uns límits que abracen la cara sud i la cara nord de la
muntanya de Sant Marc. Posteriorment la casa del pla del arca ens apareix esmentada al
cadastre de Gavarrós del 1756 i altres documents més tardans com ara el full solt on hi ha una
enumeració de les cases de Brocà i Gavarrós i citant el pla del arca damunt de la Coma
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