Mas Cort Vell
Olesa de Bonesvalls
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Mas Cort Vell. 08795 OLESA DE BONESVALLS
Al sud de la carretera BV-2411, a prop del fondo de can Malet

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

41.34829
1.82144
401404
4578092

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

08146-27
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0070000009502
Cortés Elía, Mª del Agua
dt., 16/08/2005 - 02:00

Descripció
El mas es troba a la banda oest del terme municipal d'Olesa, proper a la carretera BV-2411
Olesa-Avinyonet, a prop de can Mitjans i dominant unes extenses planes de conreu degut a
la situació privilegiada dalt d'un turonet. Es troba a prop del pas de l'antiga via romana, camí
Ral i carrerada. És una casa ben conservada que forma un conjunt amb diverses
construccions al voltant que queden tancades amb un baluard. Disposa d'un ampli portal
adovellat de mig punt orientat al sud. La distribució de la casa és de planta, pis i golfes amb
teulada a doble vessant. A la façana principal s'observen en un finestral, unes impostes
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motllurades d'estil renaixentista.

Història
Conegut antigament com mas Cortés. Guillem Balle tenia el mas a inicis del segle XV MISSER,
1953) essent la primera notícia documental que disposem del 1515; posteriorment, el 1590, el
tenia Ponç Milà (AHCVP), mantenint-se el cognom Milà fins a finals del segle XIX. Cal
assenyalar que al capbreu de 1590 s'indica que el mas era propietat de Àngela (probablement
de cognom Balle), dona de Ponç Milà que actuava com a usufructuari i per tant seria en aquest
moment quan la casa passa a nom dels Milà. Els Milá probablement procedien del mas de la
Corbatera, actual can Mitjans. El 1675 s'anomena a Salvador Milà al Mas Cort (APOB, cens del
blat. Citat a Llorac, 1993: 66). Probablement l'origen de la casa l'hem de buscar a inicis del segle
XV, tot i que no es pot descartar que pot ser anterior.
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