Coma Armada
Lluçà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sector nord del terme municipal
A 8700 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt
quilomètric 6'800

Coordenades:

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

42.12065
2.06238
422495
4663597

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:

Descripció
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08109 - 101
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Únicament es conserva part dels murs de càrrega.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A001000020000BP
Jordi Compte i Marta Homs
dt., 09/06/2009 - 02:00

Coma Armada està situada en un punt elevat al nord de la Coma del Grau i a l'extrem nord del terme
municipal, prop del límit amb el termes municipals d'Alpens i de Borredà. Es tracta d'una masia de reduïdes
dimensions actualment en runes. Conserva els murs de càrrega de maçoneria de pedra i cantonades
delimitades amb carreus treballats a una alçada màxima d'uns 3 metres, tot i que en la major part l'alçada
conservada és d'uns dos metres. Conserva parcialment algunes obertures, emmarcades amb pedra
treballada. Interiorment, el recinte de la masia es troba cobert de vegetació i exteriorment, envoltat i
pràcticament integrat dins d'un bosc de pins. Uns metres al nord-est hi ha una pallissa de dos nivells bastida
amb murs de maçoneria de pedra i coronada amb una teulada d'una vessant. La pallissa conté dues
obertures, una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a l'oest i una gran obertura al sud.

Història
El topònim de Coma Armada ja apareix en l'acta de consagració de Santa Maria de Lluçà de l'any 905 en el
que es cita el "valle Comarmatas". Com a masia es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà
de l'any 1716.
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