Cal Pau de Mas Vilà
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Al sud del terme, a La Ventosa. Al Km. 14 de la carretera B-220
A mà dreta de la carretera B-220 en direcció Sta. Coloma de Queralt,
al Km. 14
550

Coordenades:

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

41.49412
1.50985
375615
4594683

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08257-31
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
Bo
Reformada de bell nou.
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 46
Restringit
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000101600CF79D

Mas Vilà

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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F. Xavier Menéndez
dj., 01/05/2014 - 02:00

Descripció
Casa de planta rectangular, de dimensions modestes, molt restaurada, situada en un petit promontori entre
camps de conreu. L'edifici principal està orientat N-S amb la façana a l'est, amb coberta a doble vessant
amb caiguda N-S amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa, planta pis i golfes.
Presenta un cos afegit al nord i un altre de petit adossat a la façana est. La façana presenta sócol de pedra i
parets arrebossades amb una porta centrada amb arc rebaixat, amb brancals que segueixen el sòcol de pedra,
i de factura recent. A l'esquerra de la porta hi ha una finestra rectangular, a llinda. La planta pis està definit
per un gran balcó modern, amb una altra finestra al costat. Les golfes presenten un parell de petites
obertures.

Observacions:
En alguns mapes transcrit com Cal Vilar. Hi ha corrons i piques al jardí. Pou de pedra de planta
circular al costat del camí d'accés. Pou
adossat a la façana est.

Història
La casa apareixeria, tot i que sense nom, al Mapa Almera/Brossa de 1900. Probablement, i atès el topònim,
deuria estar vinculada al Mas Vilar (fitxa 29).

Bibliografia
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres
edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació
de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016
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