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Descripció
El Pladelasala es troba situada en un pla lleugerament elevat prop del riu Gurri, en la part
interior d'un meandre pronunciat del riu i al sud-oest del castell de Vilagelans.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per dos volum adossats de planta
baixa, primer pis i golfes, quedant el volum original a l'est del conjunt, i diverses estructures
al voltant. Els dos volums estan bastits amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i
parts de tàpia a la meitat superior, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La
teulada és de doble vessant en ambdós volums, en el cas del volum original amb aigües a
les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'oest conté a nivell de planta baixa dos portals, un dels
quals d'arc rebaixat, emmarcat amb pedra treballada i amb la data de 1677 inscrita. Al
primer pis hi ha una finestra i un balcó emmarcats amb pedra bisellada, la finestra amb
decoració d'arc conopial a la llinda i el balcó amb una base de pedra que en la seva cara
inferior té la data de 1667 i l'anagrama IHS amb una creu en relleu, tot i que es troba molt
erosionat. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada. De la meitat
esquerra de la façana sobresurt perpendicularment el volum adossat. En la façana
orientada al sud i a nivell de planta baixa hi ha un porxo format per tres obertures d'arc
rebaixat sustentades amb pilars de pedra treballada, al fons del qual hi ha un portal
emmarcat amb pedra bisellada amb una data del segle XVIII molt erosionada inscrita a la
llinda amb una creu intercalada. Al primer pis hi ha una galeria formada per quatre
obertures d'arc rebaixat amb pilars de pedra bisellada amb motllures a mode de capitell. A
les golfes hi ha una eixida amb pilars de pedra bisellada. En la façana oest d'aquest volum
hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó a la planta baixa. Al primer pis hi ha dues
finestres, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra amb pedra motllurada i la data de
1767 inscrita a la llinda amb l'anagrama IHS i una creu intercalats. A les golfes hi ha una
finestra emmarcada amb pedra bisellada i una obertura lateral de l'eixida que s'estén al sud.
La façana sud conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra bisellada i
llinda de fusta bisellada i tres finestres petites, dues de les quals emmarcades amb monòlits
de pedra bisellada i la restant amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dos balcons
emmarcats amb pedra bisellada als extrems i sis finestres: quatre emmarcades amb pedra
bisellada, una amb pedra treballada i la restant amb pedra treballada i decoració de
motllures que recorren brancals i llinda i es creuen als extrems. A les golfes hi ha dues
finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb decoració d'arc conopial
a la llinda.
La façana est té un volum adossat a la meitat dreta que forma una terrassa a nivell de
primer pis. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha dues portes, una de les
quals emmarcada amb pedra bisellada, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. Al
primer pis i ha quatre obertures emmarcades amb pedra bisellada: un balcó, dos accessos
a la terrassa i una finestra. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra
bisellada.
La façana nord té un volum adossat a la part esquerre coronat amb teulada de doble
vessant i la part central dominada per l'església adossada. A la dreta sobresurt el volum
adossat, que en aquesta façana té un pis menys a causa del desnivell sobre el que
s'assenta la masia. Al primer pis hi ha un portal i una finestra emmarcats amb pedra
bisellada i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada.
Uns metres al nord-oest de la masia, en un pla en un nivell·lleugerament superior hi ha una
pallissa envoltada per estructures d'us agropecuari. A l'oest, delimitant un camp de conreu,
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es conserven parts del mur perimetral d'una horta.

Història
Pladelasala es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XV. La Sala ja es
trobaria documentada al segle XII i potser anteriorment, al segle X, com a Salane.
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