Ca la Llebra
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Grony de Miralles. Extrem NO del terme.
Collet de l'Agulla Grossa. Al camí que puja a l'Agulla Grossa
800

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

41.51747
1.49411
374346
4597298

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

08257-41
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX-XX
Dolent
En ruïnes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08257A00500003
F. Xavier Menéndez
dl., 19/05/2014 - 02:00

Descripció
Restes d'un antic mas. Hi ha estructures a banda i banda del camí que duu al Grony o a
l'Agulla Grossa. A l'esquerra, restes d'un gran corral rectangular amb una tanca completa,
sense coberta, i una porta. Les cantoneres presenten carreus ben escairats. A la dreta, les
restes del mas, un edifici quadrangular absolutament emboscat, del que s'adivina difícilment
la forma i les estances. La part més visible de l'edifici és un forn rodejat d'una tanca, amb
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una única porta d'accés que dona al camí esmentat.
Observacions:
A l'esquerra del camí o pista que porta a Sant Martí de Tous, a la cantonada que forma
aquest i el camí que porta al Grony o Agulla Grossa (el collet que separa les dues
elevacions). A prop de l'inici del GR 7. El cim que s'aixeca a llevant és l'Agulla Grossa
(846m); un sender ressegueix la carena fins dalt del cim. El puig situat a l'est de l'Agulla
Grossa és el Grony de Miralles (866m), el cim més alt de tot el conjunt de Queralt-MirallesMontbui.

Història
Les ruïnes de Ca la Llebra podrien correspondre als masos de Grony o d'Agulla Grossa. Aquests
dos masos els cita Riba (1988, 211-212) dins del seu llistat de masies antigues (fins el segle
XVII). No apareix al Nomenvclàtor de 1860, així que molt probablement el mas ja estava
abandonat en aquesta data.
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