Cal Martinet/ Castellots o la Salada
La Llacuna
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Anoia
Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona, banda dreta
554

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

41.48427
1.55875
379679
4593520

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

08104-81
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
XIII-XIV
Bo
Inexistent
1063
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A09501
Juan Garcia Targa
dj., 07/06/2012 - 02:00

Descripció
Conjunt d'estructures que es localitzen sobre una petita elevació envoltades per un mur
perimetral que cobreix part de la propietat. Presenta tres unitats constructives de diverses
alçades, fetes amb pedra homogènia, amb teulades a una vessant i cobertes amb teula
corba. A la construcció original del segle XIV se li han anat afegint altres estructures que
conformen un conjunt amb un pati centra en una de les bandes i petits carrerons que donen
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accés a altres espais. Es va poder accedir a l'interior d'algunes de les estructures no
reformades de la propietat com es el celler, que el propietari vol anar rehabilitant per
projectes a mig o llarg plac.
Observacions:
Vull agrair la visita efectuada pel Sr. Antoni Prat amb els comentaris sobre la seva propietat.

Història
Segons es fa esment a l'obra de Ramon Llenes, pàg. 141, es disposa de documentació de la
construcció d'abans del XV. També es fa palès els diversos noms que ha rebut la propietat a
llarg de la seva història: Quadra del Bosc, els Castellots, el mas del bosc. S'associa la propietat i
les famílies a importants personatges de la noblesa i de l'església.
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