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

Anoia
Al Nord del terme. Prop del Km. 53 de la carretera C-37,
Al costat dret de la carretera C-37 (dir. Igualada), prop del Km. 53 i
davant del camí del Castell
551

Coordenades:

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

41.51815
1.52489
376916
4597330

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

Descripció
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08257-9
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 5
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 002303800CF79H
Pedro Barbado
dg., 01/06/2014 - 02:00

Casa de planta rectangular amb planta baixa, planta pis i golfes i teulada a dues aigües est-oest amb el
carener paral·lel a la façana principal. A la façana posterior (oest, que dona a la carretera), hi ha finestres en
planta baixa i balcons de llosa amb barana de ferro forjat a la primera planta i petites finestres a la planta de
les golfes. Tota la façana és simètrica. La porta actual queda al costat sud donant a un petit pati interior. Hi
ha un petit sòcol que sobresurt.
Al nord té un petit edifici adosat amb una teulada abocada a oest i façana de pedra. La porta és d'arc
rebaixat amb finestra al seu costat nord. A la primera planta hi ha dues finestres. El sòcol de l'edifici
principal continua en aquest edifici.
L'entrada principal a la casa dona a un pati rodejat per altres edificis més moderns i coberts.

Observacions:
L'edifici es troba alineat a la carretera i actualment és un restaurant. Tot l'interior (planta baixa
dedicada a restaurant) està remodelat modernament. El paviment conserva els cairons originals. Al
costat sud de l'edifici es conserven a la paret dos boixos (per tant era el celler) corresponents als cups
de vi que es trobaven (encara se'n conserven restes) just a sobre, a la primera planta. El local està
decorat amb objectes de pagesia. Les plantes superiors conserven el mobiliari tradicional del segle
XX. Ca l'Escolà podria haver funcionat també com a escola en algun moment. Al pati i a l'entorn de la
casa s'observen nombrosos guardarodes i altres elements de pedra conservats i instal·lats per la
propietat. La casa s'ubica molt propera pel nord a la riba dreta del torrent de ca l'Escolà.

Història
La casa correspon a l'antiga casa de ca l'Escolà que hi havia al Poble Vell, al recinte jussà del castell.
Precisament correspon a la única casa existent actualment, reconstruïda seguint el perímetre exacte de
l'antiga casa de ca l'Escolà, avui coneguda com Can Tarragó (fitxa num. 125 ). Segons la propietat, el seu
avi va fer la casa a principis del segle XX, en aquest punt de la carretera que és precisament el més proper al
castell, doncs la casa es situa enfront al camí que mena al castell. Can Escolà, considerada una masia
moderna al llistat de Riba (1988), no apareix al nomenclàtor de 1860, per la qual cosa l'hem de situar en un
moment no anterior a finals del segle XIX. La casa apareix al Mapa IGE de 1914.
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