Espitlles (masia)
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
a l'entrada est dels Monjos.

Alt Penedès
Caseria d'Espitlles
A 500 m de Penyafel en direcció oest pel camí que ve de Moja fins

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

41.31598
1.67763
389318
4574678
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Número inventari
Generalitat:
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08251-7
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani Eclecticisme Popular
XII-XIX
1859
Bo
Diverses restauracions i condicionaments.
Inexistent
si, IPA 2791
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 000500CF87D115
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dv., 21/06/2002 - 02:00

Conjunt d'edificacions afegides a una masia, sobre una elevació del terreny. El nucli és una
masia de façana simètrica amb un portal amb arc rebaixat, fet de maons, al centre amb la
data 1859. A banda i banda una finestra quadrangular. Al primer pis una balconera al centre
i a cada costat una finestra quadrangular. A la part superior de la façana hi ha un ràfec de
peces ceràmiques. Al costat esquerre un cos annex utilitzat com a garatge, amb la façana
enretirada i la part davantera tancada formant un petit jardinet. Al costat dret del cos central
un celler de planta quadrangular cobert amb teulada a dues vessants. A la planta baixa una
porta amb arc rebaixat al costat esquerre de la façana, al centre i a la dreta dues entrades
elevades, també amb arc rebaixat. A una alçada superior i al centre de la façana un ull de
bou. A la part del darrera d'aquest conjunt hi ha altres cossos i una galeria coberta amb arcs
de mig punt elevada. Tot el conjunt està tancat per un baluard d'obra i als voltants hi ha
altres construccions: corrals, garatges i un conjunt de cases adossades, algunes de les
quals només conserven la façana.
Observacions:
A la part exterior del baluard, al sud est hi ha una màquina de segar abandonada.

Història
El primer esment del lloc d'Espitlles data de l'any 933 com a castell. Al 974 consta com a
possessió del monestir de Sant Pere de Rodes dins la jurisdicció d'Olèrdola. Al 1466 Gaspar
Despitlles es titulava senyor de Santa Margarida. Al 1574 la casa pertanyia a Jaume de Copons i
durant el s. XVII fou dels seus descendents. Al 1758 hi ha la primera notícia del Castell
d'Espitlles, una probable fortalesa tardana. Una de les quatre cases que formen Espitlles
s'anomena " el Castell " . Segons els veïns aquesta casa del 1859 substituí un edifici fortificat
anterior.
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