Ca l'Albet
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Veïnat de Ca l'Albet. Turó dels Campasos. Al nord del terme.
A la cruïlla de les carreteres C-37 i de la BV-2131 que ve de Carme
554

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

41.52305
1.5327
377577
4597863

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

08257-7
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
XIX
Regular
Una casa reconstruida. Les altres tres abandonades
Inexistent
Projecte de Catàleg Masies Fitxes 1 i 2
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08257A00200021
F. Xavier Menéndez
dc., 21/05/2014 - 02:00

Descripció
Conjunt de quatre cases i diversos coberts enrunats, que conformen un conjunt global de
planta quadrangular. La primera casa, la principal, reconstruïda i actualment habitada, es
una petit edifici de pedra vista irregular, amb planta baixa i pis, amb coberta a doble
vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientat a migdia. Llueix una
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inscripció amb rajola actual: "Albet principal". Presenta a la part posterior diversos coberts
en desús i un cup circular amb paviment de cairons, a l'aire lliure. En aquest sector es dreça
una nova casa, abandonada, de pedra vista irregular, també de planta baixa i pis i amb
coberta a doble vessant. La porta i finestres són molt simples (sense dovelles, ampits o
cantoneres). Compta amb un petit edifici tancat, adosat, (amb tota seguretat, un altre cup)
que presenta una entrada a mitja alçada del parament, i que s'annexa a l'anterior cup
esmentat. Finalment, la quarta edificació presenta una coberta a una sola vessant i un gran
entrada, sense finestres. Se li adossa un cobert més baix a una sola vessant.
Observacions:
També citada com Ca l'Albert. La casa principal també es coneix com Can Palomas i una
de les altres, Cal Roser (segons el Catàleg de masies 2016). Aquest conjunt de cases
constituïen el veïnat de ca l'Albet i posteriorment han donat lloc a un "barri" de cases noves
al voltant de les antigues: tres cases unifamiliars o xalets (Albet 1, 2 i 3) i dos mes, de la
segona meitat del segle XX. Es troba entre el torrent dels Cups i el de Can Pilot, al peu del
Turó dels Campassos.
En l'enjardinament d'una de les cases noves s'observa una pedra de molí, corrons,
guardabarreres, piques i altres elements de pedra

Història
Sabem que existia al segle XIX però podria datar del segle XVIII. Es deia Can Albet segons el
Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) cita Albet dins del grup de masies de a partir del
segle XVII. Apareix al Mapa ICE 1914.
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