El Cap del Pla
Sant Julià de Cerdanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
El Boixegar

Coordenades:

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

42.21219
1.91903
410774
4673901

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:

08903 - 181
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
Dolent
En estat de ruïna
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08311A001000130000ZD
María del Agua Cortés Elía. OPC
dl., 02/12/2019 - 01:00

Descripció
Antiga edificació de planta indefinida que es troba en ruïnes. Resta una part de mur de dos metres d'alçada,
però la resta no supera el metre i estan coberts de matolls i esbarzers. En un extrem del lloc on es troba la
casa, hi ha una clariana d'herba; el conjunt es troba situat enmig de pinedes de pi roig.

Observacions:
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S'accedeix des del segon camí a la dreta que s'inicia en el trencall del camí forestal 167, conegut com a
camí gros, un cop passat el dipòsit de les Colomeres. Aquest camí arriba a la Quadra i seguint per ell
arribarem a la següent cruïlla on són les ruïnes d'aquesta casa. Es troba dins el terme del PEIN Serra
de Catllaràs. Imatges del Catàleg de Masies.

Història
Desconeixem el moment d'inici d'aquesta casa però podria ser una de les 30 cases del capbreu de la
comunitat benedictina de Lleida, que el 1747 passa a ser administrat de nou el monestir de Sant Llorenç
prop Bagà i, per tant, la parròquia de Cerdanyola (AA.DD.: Pedrals, 1998: 83-84). La casa Josep Casals del
Cap del Pla surt esmentada el 1856 al "Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de
guerra". A la ortofoto de 1945 es veu que hi havia una construcció formada per diferents volums i que la
zona estava voltada de camps de conreu; actualment tot està cobert pel bosc.
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