Can Samsó
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Entre la Serra del Buscarró i el Turó de Can Meliton
Al camí de cal Puça al Grony de Miralles
540

Coordenades:

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

41.51272
1.51781
376315
4596737

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

Descripció
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08257-128
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
Dolent
En ruïnes
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00400027
F. Xavier Menéndez
dc., 01/04/2015 - 02:00

Ruïnes d'un gran edifici, de planta quadrangular, fet de maçoneria irregular de pedres sense arrebossar. Es
conserven algunes parets (una està caiguda, de forma quasi sencera, de forma plana sobre el sól) i
s'observen algunes finestres, petites i quadrades. En una de les parets sobresurt una estructura circular. A
l'exterior, prop d'un dels murs perimetrals, s'aprecia un petit dipósit de líquids, allargat, cobert de volta de
canó. L'edifici està disposat de forma paral·lela a un esperó de roca, que protegeix i amaga la casa. Entre el
mur de la casa i la roca hi ha un espai tancat aprofitat com a possible corral.

Observacions:
S'ubica al mig d'un bosc a ma dreta del camí de ve de can Puça i s'adreça al Grony de Miralles. Segons
fons orals, tenia una font de clot i un forn de pa. Creiem que correspon a Can Samsó, una casa citada
al Nomenclàtor de 1860 i al llistat de masos de Riba.

Història
Casa citada com a Can Samsó al nomenclator de 1860-. Riba (1988, 211-212) la cita dins del grup de
masies més modernes (del segle XVII en endavant).
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