Cal Domingo
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Sud del terme, al Km. 48 de la carretera C-37
A 50 m. de la carretera C-37 als voltant Km. 48. Un camí a la dreta
520

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

41.48893
1.51199
375784
4594104

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:

08257-30
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
Dolent
Abandonat
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 52
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 000602000CF79D/08257A00909501
F. Xavier Menéndez
dc., 21/05/2014 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrada, composta de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta a
doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal, a migdia. Presenta una
porta central en arc de mig punt amb carreus careners i dovelles. Les dovelles de la porta
conserven encara la pintura blava. El balcó central amb llosana de pedra es superposa a
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l'arc adovellat. La façana es completa amb dues finestres més a la planta pis, sense
decorar, i petits finestrons en planta baixa i golfes. La façana presenta també un rellotge de
sol, sobre un rectangle arrebossat que sobresurt. El parament es de pedruscall irregular, i
conserva parcialment l'arrebossat.
Davant la façana hi ha un pati totalment tancat, al que s'accedeix per una porta de fusta. Al
pati, a l'esquerra de l'entrada, hi ha un pou, i a la dreta, un galliner. A l'esquerra, hi ha un
annex amb coberta a doble vessant. La tanca exterior que rodeja el pati i continua rodejant
els edificis ha estat restaurada.
Al voltant de l'edifici principal, hi ha un seguit d'edificacions: el cobert esmentat, un segon
cobert a una vessant, un pati, un edifici modern i una quadra, amb un seguit d'espais de
comunicació tancats a l'aire lliure. La quadra , de planta quadrada, conserva la coberta
original ( a una vessant, amb un pendent bastant pronunciat), amb bigues de fusta amb
dues entrades, i amb una gran pilastra central. En un dels coberts, a la part posterior de la
masia, es poden veure dos cups circulars de parets de cairons vidrats que han estat
retallats per tal de convertir l'espai en corral.
Les teulades presenten moltes pedres per assegurar les teules.
Observacions:
A la sala de la masia, hi ha una fornícula que al seu dia va albergar una verge del Roser..
Alzina monumental (fitxa 90) a l'entorn

Història
Apareix al Nomenclàtor de 1860 com a Can Domingo. Apareix en el mapa Almera/Brossa de
1900 (com a C.Domingo) i en el mapa IGE 1914 (com a Cal Domingo). Dedicada, tal com
palesen diferents elements conservats (cellers, cups, premses, botes, etc.) a la producció
vitivinícola. També produia cereal.
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