Casanova del Pujol
Montclar
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
Enclavament de Sant Quintí
Emplaçament:
Des del trencall de la carretera BV-4131 que condueix a
l'enclavament de Sant Quintí.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.03673
1.82246
402534
4654525

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

08130-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000305100DG05C0001KS

María del Agua Cortés Elía
dl., 08/08/2016 - 02:00

Descripció
Masia formada per una edificació i restes d'altres edificacions enderrocades al voltant. La
casa principal és de planta rectangular, coberta amb teulada a doble vessant amb el
carener paral·lel a la façana principal que s'obre a migdia. Té planta baixa, dos pisos, el
segons remuntat amb maó que és visible a totes les façanes excepte a la de llevant, la resta
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de l'edifici és de paredat irregular unit amb morter i amb restes d'arrebossat de calç; els
marcs de les finestres de la part nova són de maó, mentre que a la planta baixa i al primer
pis són de pedra. La façana principal que s'obre a migdia té una composició simètrica
mostrant tres cossos interiors, amb la porta principal al centre i una porta a cada costat, les
finestres repartides al primer pis, i un balcó central al segon pis amb dos arcs de mig punt
de maó. La porta principal té brancals de pedra i llinda de fusta. Al costat de la façana hi ha
adossat un cobert perpendicularment a la façana, de planta baixa amb dues obertures d'arc
rebaixat de maó i amb una terrassa al sostre amb barana de maó ceràmic. A l'extrem de la
terrassa i adossat a la façana de la casa hi ha el cos de la comuna, i a la planta baixa
adossat al cobert hi ha un safareig. Al primer pis, davant la façana hi ha un balcó corregut
que comunica amb la terrassa del cos lateral. Degut a que la casa està situada en un
desnivell del terreny, a la façana nord s'obre una porta que gràcies a una petita escala
exterior permet entrar directament al primer pis. Davant la casa, a la banda sud, es
conserven dues parets d'un antic cobert, sense teulada, fet de paredat amb obertures
ceràmiques; una de les parets s'ha apuntalat amb dos contraforts de maó calat. A la banda
nord del conjunt hi ha restes de diferents volums dels que només es conserva poca alçada
dels murs de tancament.
Observacions:
El conjunt es troba a l'enclavament de Sant Quintí, sobre un pla proper a la
Riera de Clarà i envoltat de boscs d'alzines i roures i camps de cereal. Des del trencall de la
carretera BV-4131 que condueix a l'enclavament de Sant Quintí,
transcorregut un quilòmetre i mig prendre el camí de l'esquerra que porta fins el Pujol de
Sant Quintí. Llavors prendre el camí que continua en direcció sud-est 1,2 quilòmetres.

Història
La Casanova del Pujol era un mas relacionat amb el mas del Pujol i més modern que aquest, tal
i com indica el seu nom. Tot i que ha estat modificat l'obra inicial podria ser dels volts del segle
XVII-XVIII. La casa surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856:
Casa Nova, Pedro Costa. Aquest conjunt es va cremar en l'incendi de 1994, i es va refer la
teulada del mas però no la resta de volums que envolten la casa.
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