Catàleg específic de les masies i de les cases rurals....
( Continuació )

Cases rurals.
Amb aquesta denominació, en aquest catàleg, s’entenen tots aquells habitatges o
construccions, en sòl no urbanitzable, que la seva funció fonamental no és, o no ha
estat, exclusivament, l’explotació agrària.
En el passat, com en l’època contemporània, per raons òbvies, fora de la ciutat i fora
del poble s’hi han construit edificis i habitatges amb altres finalitats i funcions molt
variades i molt diverses; des de magnífics casalicis d’oci, fins a tecnificades naus
ramaderes.
Als termes municipals, s’hi pot trobar un ampli ventall de construccions que no sempre
han estat relacionades, de forma directa, amb l’explotació agrícola dels terrenys que
les envolten, ni s’han construït amb els criteris econòmics de les masies o de les
cases de pagès.
En un primer grup s’hi poden posar, per les característiques de la indústria ramadera
de la zona, les cases construïdes per als grangers, com habitatge permanent. Algunes
estan fetes de forma racional i amb criteris constructius. N’hi ha altres, que proliferaren
en temps d’autoconstrucció i de poc interès urbanístic, que són edificacions de poca
qualitat i sense cap planificació. Aquestes s’han exclòs del catàleg.
En aquest grup, també, cal afegir-hi aquelles cases que, alguns pagesos, vinguts de
pobles petits o de pagès, construïren properes al poble però a les afores i les habiten
de forma permanent. Fou aquest un costum propi dels anys seixanta i setanta.
També s’hi inclouen aquelles edificacions que hi ha, en terreny no urbanitzable, i que
tenien una funció eminentment artesanal o industrial i que, a la vegada, eren
l’habitatge pels qui ho explotaven. Són el cas d’un molí fariner, d’una teuleria, d’una
guixera.. etc.

Un altre grup de cases rurals seria el format per les segones residències. Alguna és
d’inicis del segle passat, però la majoria són fruit d’un fenomen induït per l’augment del
nivell de vida, per la millora dels mitjans i dels medis de transport. A això s’hi ha
d’afegir, també, la insatisfacció que produïa la vida de la ciutat. A les terres de ponent
el fenomen succeí un pèl més tard, però, a Catalunya fou a partir dels anys 80, quan
aparegué la moda de les residències al camp, de funcionalitat no agrària.
Hi hagué un moment que el camp, i tot allò que feia referència a la ruralia,
s’idealitzaren, i així s’inicià un procés de reocupació de zones i d’antigues cases rurals.
Tot plegat plantejava i introduïa un nou concepte: el món de pagès, en contraposició,
al de la ciutat. Aquell es valorava, i es valora, com una realitat multifuncional, on el
lleure i l’esbarjo eren, i són, els elements predominants i més significatius. La ciutat és
l’espai de l’anonimat, dels itineraris vitals variadíssims... etc.
En el mateix grup s’hi inclouen, també, aquells altres habitatges permanents que són i
actuen com autèntiques cases del poble i que, en aquest moment, es troben en terreny
no urbanitzable i no tenen possibilitat, a curt termini, d’integrar-se a un pla

d’urbanisme. Moltes d’elles es bastiren en circumstàncies de greus manques legals, en
moments de molt poca sensibilitat estètica i nul·la exigència urbanística. Els seus
propietaris també han de tenir llicència, com a mínim, a optar pel manteniment i per la
rehabilitació de l’edifici o de l’habitatge.
D’aquest grup, com és natural, s’han exclòs totes aquelles construccions o habitatges
temporers o de costellada de cap de setmana, en les que les deficiències i la
precarietat s’hi fan molt evidents. En tota població mínimament pròspera, en aquest
moment, hi ha una zona propera als horts i a les zones properes a l’aigua on hi
proliferen un tipus de construcció feta sense criteris constructius clars que resulta
empastifadora del paisatge. Les estructures, les formes, el nombre i la seva distribució
depenen de raons molt diverses i particulars.

Per finalitzar cal fer una precisió. Com es pot comprovar el concepte de masia és molt
clar i precís. En canvi, el de casa rural, per les diferents funcions que pot realitzar,
resulta, i és, més ampli i imprecís.

A continuació es torna a reproduir la mateixa NORMATIVA que s’ha especificat al
Catàleg de les Masies.
“Pel que fa la reconstrucció o la rehabilitació de les Masies o de les Cases rurals és
molt clar que es farà a partir del corresponent projecte arquitectònic específic de cada
obra, però, cal respectar i mantenir els següents punts:
1.- preservar, evitant efectes agressius, l’espai circumdant i la silueta paisatgística de
cada construcció.
2.- posar especial cura a no malmetre la lectura del conjunt arquitectònic.
3.- sostenir tot el que sigui elements generals; com la volumetria i la composició de
l’edificació original i principal.
4.- respectar i seguir, en cas d’ampliació, la lògica de creixement i de proporció de les
construccions antigues. El cos o cossos afegits no superaran el 20% de la volumetria
de la construcció original.
5.- procurar que les aportacions noves s’integrin, adequadament, amb les velles i,
sempre que es pugui, mantenir i respectar allò vell.
6.- sostenir tot el que sigui detalls concrets i singulars d’un edifici o construcció, com
podrien ser: elements constructius, escuts, finestres, portals...
7.- mantenir, en qualsevol actuació a la façana, la línia compositiva que millor s’adeqüi
a l’original.
8.- mantenir, en cas de substitució d’una façana, relacions equilibrades amb la
substituïda com: ordenació d’obertures a partir dels eixos verticals o horitzontals;
conservació de tipologies i amplades de les diferents obertures....

9.- respectar sempre, pel que fa als acabats i a les cobertes, quan s’hagin de
consolidar o de reformar, les característiques de l’original.
10.- reparar i mantenir sempre són les millors solucions preventives.

Documentació a presentar per a qualsevol actuació en els edificis catalogats:
a) Plànols, a escala mínima 1/100, de plantes, seccions i façanes existents en
aquell moment.
b) Explicació del tipus d’actuació que s’hi preveu realitzar.
c) Usos a què es volen destinar les actuacions.
d) Justificació expressa de l’adequació de les actuacions a les condicions
establertes per la Llei d’Urbanisme, 2/2002 i a les d’aquest Catàleg específic.”

Ermengol Puig i Tàpies
Agramunt, 23 de febrer de 2007
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Referència
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XB17

Casa rural: Masia Sant

XC03

Casa rural: Cal Canela, 2

XC05

Casa rural: Cal Canela, 1

XD03

Casa rural: granja del Campaner

XD04

Casa rural: granja Jounou

XD05

Casa rural: granja del Paulí

XD06

Casa rural: granges del Xel.la

XE02

Casa rural: Xalet Vilalta

XL01

Casa rural: Cal Comelles

XL03

Casa rural: Hort del Siscar

XL07

Casa rural: Cal Buliart

XL08

Casa rural: Cal Miralles

XL12

Casa rural: Molí Segarrenc

XL15

Casa rural: Masia el Sot

XP01

Casa rural: la Guixera

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XB17

Localització:
Al límit més oest del terme i a l'esquerra de la carretera LV-3028, direcció Castellserà. A la partida de
l'Aladrell.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 333744M Y- 4625154 M
Tipologia de l'edifici:
Construcció rural que fa les funcions d'habitatge i que fou centre d'explotació de la bòbila adjunta.
Valoració general:
Es tracta d'un bon exemple d'adaptació i d'explotació industrial d'un terreny. Resulta excel·lent que tot el
conjunt de la bòbila està fet només amb maons vistos.

Ermengol Puig 2005

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XB17
Propietari:
Jaume Badia Alsina
Referència cadastral:
polígon, 012; parcel·la, 11
Dades històriques:
L'any 1918 l'avi de l'actual propietari hi construí un cobert per l'herba. A continuació, s'adaptà com a masia
per habitar-hi de forma permanent. El material argilós de la zona els portà, l'any 1928, a construir-hi un
primer forn romà per fer teules i maons. L'actual propietari, l'any 1945, hi feu una ampliació de coberts a la
bòbila que, per l'arribada del corrent elèctric, la completà amb una de més gran l'any 1963. Els anys 60 i 70
foren de molta feina i eufòria constructora. L'any 1976, la bòbila deixà de funcionà. A partir d'aquest
moment i en un llarg procés que finalitza l'any 1985 es rehabilità totalment la masia i es converteix en la
construcció que era tenim.
Situació actual:
Tot el conjunt està totalment cuidat i endreçat. La zona industrial, tot i que està aturada, la mantenen amb
molta dignitat.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Planta baixa, pis i golfes.
- superficies:
Les del pis són les més grans perquè s'amplià amb una sala i dues terrasses.
- ús original:
Habitatge rural que s'adaptà per a una explotació industrial
-ús actual:
Habitatge permanent, modern i confortable.
- ús previst:
És un desig, degut a que tenen tota la maquinària, que la bòbila algun dia esdevingui museu.

Ermengol Puig 2005

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XB17
Estructura
Inicialment de planta quadrada, fou ampliada, per la zona de ponent, amb un cos escalonat. Les parets
són de càrrega i construïdes amb maó, arrebossades i curosament pintades.
Façana:
Orientada cap al sud mostra un clar predomini de la parets respecte les obertures. Aquestes són poques i
irregulars en la planta baixa. En canvia al pis i a les golfes les finestres esdevenen més nombroses i
regulars. La característica de la part afegida és totalment la contraria: les gran obertures són el més
característic. Per aquest motiu el conjunt de la façana resulta asimètric.
Coberta:
Les teulades dels dos cossos, molt ben acabades, són a quatre aigües i es sostenen sobre caps de biga.
Finalitzen amb ràfecs pronunciats que circumden tot el perímetre. Les terrasses, en canvi, han estat
cobertes amb uralita de plàstic transparent.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment de les estructures més velles.
- històriques:
Tenen previst, en guardar bona part de la maquinària, fer-hi un museu monogràfic sobre l'activitat d'una
teuleria.
- paisatgístiques:
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XC03

Localització:
Almenara Alta, fora vila i a la dreta de la LV-3231, direcció Agramunt i a l'esquerra del Canal d'Urgell.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338681M Y- 4623069 M
Tipologia de l'edifici:
Edificació construïda com a allotjament rural.
Valoració general:
Construcció que assoleix plenament l'objectiu de facilitar activitats rurals. Mostra una bona relació i posició
en el territori i, a més, gaudeix d'una bona panoràmica.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XC03
Propietari:
Gabriel Balcells Xuriach
Referència cadastral:
polígon, 014; parcel·la, 86
Dades històriques:
Aquesta construcció es bastí als anys setanta i es de suposar que sempre ha fet les funcions hospedatge.
Situació actual:
La construcció és ferma i se'n té cura i demostra, pel seu entorn arbrat, la seva utilitat i conveniència.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Planta baixa, pis i una petita golfa.
- superficies:
Idèntiques, si exceptuem la golfa.
- ús original:
Allotjament rural.
-ús actual:
El mateix.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XC03
Estructura
Es tracta de dues plantes rectangulars adossades i lleugerament desplaçades l'una respecte l'altra.
Parets de càrrega de totxo, combinats amb una estructura de pilars per les cobertes de les balconades.
Façana:
No hi ha una descripció unitària per les façanes. La característica és l'ecclecticisme del conjunt. Finestres
horitzontals combinen amb altres de quadrades. Els entrants contrasten amb els sortints; les mesures
grans, ho fan amb les petites. Les combinacions també s'evidencien amb els afegits postissos i els colors.
Coberta:
Cada un dels cossos té una teulada d'un sol vessant. En sobresurt el fris que, a mode de ràfec, destaca i
remarca la cara sud.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment de la línia i de la volumetria del conjunt. La capacitat per assolir usos lligats a les activitats
que s'hi vulguin proposar.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XC05

Localització:
Almenara Alta, fora vila i a la dreta de la LV-3231, direcció Agramunt
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338628M Y- 4623087 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge temporer en zona rural aprofitant l'ubicació i l'espai d'un antic cobert agrícola.
Valoració general:
Es tracta d'una construcció de certa qualitat constructiva, que mostra una gran complexitat i varietat de
relacions entre els cossos i el volum del conjunt.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XC05
Propietari:
Gabriel Balcells Xuriach
Referència cadastral:
polígon, 014; parcel·la, 87
Dades històriques:
S'han mantingut, netes i endreçades, les parets de l'antic cobert i suposo que, als anys seixanta, a l'espai
dedicat a l'era s'hi construí l'habitatge actual, que utilitza temporalment.
Situació actual:
El manteniment i l'endreç del conjunt és del tot correcte i lloable.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
El cobert és un espai de planta i clos. L'habitatge presenta una planta i un primer pis, composició que es
pot veure repetida en els dos cossos que formen l'edificació.
- superficies:
Idèntiques en els dos cossos.
- ús original:
Espai i explotació agrícola
-ús actual:
Habitatge temporer i d'esbarjo.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XC05
Estructura
L'habitatge està estructurat a partir de dues plantes adjacents, de volums i d'estructures diferents. El punt
de connexió, en la cara de llevant, s'aprofita com a porta d'accés. Les parets de l'antic cobert són de
càrrega i de pedra lligada amb morter. Les de l'habitatge modern són de totxo i, en bona part,
arrebossades i pintades.
Façana:
La façana de llevant es caracteritza per mostrar de forma clara els dos cossos de la construcció i la zona
d'intersecció. La façana de ponent, presidida per una gran tribuna-galeria és quelcom més uniforme, però
amb tot, és clara la diferència entre els dos volums. El més gran és el que disposa de més obertures,
mentre l'altre es caracteritza per l'escassesa i l'horitzontalitat de les finestres.
Coberta:
La teulada del cobert és d'un sol pendent. La coberta del cos principal de l'habitatge, en canvi, és de
quatre vessants. Finalment la coberta del cos més petit és plana.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment i conservació de la línia i de l'estructura de l'habitatge, com a construcció singular de la zona.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XD03

Localització:
Les Puelles; fora vila. A la dreta del camí de la Casanova. A la partida Torrents.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 344296M Y- 4629735 M
Tipologia de l'edifici:
Vivenda moderna pel vigilant de les granges.
Valoració general:
Són interessants les relacions entre el volum total i les diferents parts que conformen el conjunt. De la
seva ubicació física, envoltada de granges, no es pot dir el mateix.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XD03
Propietari:
Ramon Domingo Sendra
Referència cadastral:
polígon, 018: parcel·la, 119
Dades històriques:
Aquesta construcció es realitzà amb posteritat a les granges, possiblement als anys vuitanta del segle XX.
Situació actual:
Malgrat la seva modernitat i solidesa no sembla estar habitada de forma permanent.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
El cos principal disposa de planta, amb garatge, i pis. El cos annex i més obert és una galeria sense
obertures a la cara sud.
- superficies:
Les de cada cos són idèntiques
- ús original:
Habitatge pel guardià o habitatge temporer.
-ús actual:
El mateix però està deshabitat.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XD03
Estructura
Es tracta d'n clos rectangular format per una vivenda, una galeria interior i el pati d'accés tancat amb
parets.
Façana:
Orientada cara nord, per on passa el camí, és asimètrica degut a la integració dels diferents cossos. És
potent, visualment, l'arcada i el pati que dóna accés a l'habitatge.
Coberta:
Teulada a tres vessants, sobre crugies de ciment. Aquesta solució, en no tenir cap casa adossada, li resta
personalitat. També resulten incorrectes els grans llenç de parets de la cara sud sense obertures. El
carener és paral·lel a la façana.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XD04

Localització:
A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. Partida Serrallonga
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343413M Y- 4629240 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge permanent dels propietaris de les granges adjacents.
Valoració general:
Construcció de formes simples i simètriques que la diferencien plenament de l'entorn ramader.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XD04

Propietari:
Antonu Jounou Solsona
Referència cadastral:
polígon 003; parcel·la, 94
Dades històriques:
Construcció adjacent a una explotació ramadera, amb la funció de ser l'habitatge dels grangers
Situació actual:
Edifici habitat i adaptat plenament a les necessitats actuals. L'entorn és absolutament ramader i endreçat.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Una sola planta totalment regular.
- superficies:
- ús original:
Habitatge per granger.
-ús actual:
El mateix.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XD04
Estructura
Un sol cos d'una sol pis i de planta quadrada. Parets de càrrega de blocs de ciment. El conjunt mostra un
ritme regular i un equilibri estàtic.
Façana:
Els espais oberts, porta i sobretot finestres, són nombroses, àmplies i distribuïdes amb regularitat per
totes les cares.
Coberta:
Teulada a quatre aigües, senyalades pels careners i finalitzades amb amplis ràfecs per totes les cares.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XD05

Localització:
Més enllà del cementiri, a la dreta de la carretera d'Agramunt a les Puelles.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343082M Y- 4628805 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge annex a les naus d'una granja.
Valoració general:
Es tracta d'una construcció en la que les raons pràctiques i de la feina predominen sobre les constructives
i d'habitatge.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XD05

Propietari:
Pau Costafreda Corrales
Referència cadastral:
polígon, 004; parcel·la, 31
Dades històriques:
Habitatge que ocupa la part superior d'un magatzem annex a unes granges. Es construí al mateix temps
que aquestes, a finals dels 60. No sembla que s'hi hagi fet cap rehabilitació.
Situació actual:
Està habitat i se'n té cura.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
La planta baixa és un cobert d'alçada considerable i el pis o vivenda està situat damunt.
- superficies:
Les dimensions de cada planta són idèntiques.
- ús original:
Habitatge per al granger.
-ús actual:
El mateix.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XD05
Estructura
És de planta rectangular similar en volum de les naus a les que està adossada. Parets de càrrega i de
totxo arrebossades i pintades per simular unitat.
Façana:
Orientada cap a ponent mostra un clar predomini del mur llis sobre les obertures. Les portes i les finestres
evidencien molt poca simetria i regularitat entre elles.
Coberta:
El sistema de cobriment és de teula i a dos vessants. El carener és paral·lel a la façana i l'acabament
forma un petit ràfec.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Cap a destacar
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XD06

Localització:
A la dreta de la carretera d'Agramunt a les Puelles.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 343132M Y- 4628890 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge, actualment sembla en desús, pel guardià de les granges.
Valoració general:
Construcció de formes simples i simètriques que la diferencien plenament de l'entorn ramader.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XD06

Propietari:
Pere Boncompte Alseda
Referència cadastral:
polígon, 004; parcel·la, 1
Dades històriques:
Construcció adjacent a una explotació ramadera, amb la funció de ser l'habitatge pels grangers
Situació actual:
Edifici deshabitat tot i que està adaptat a les necessitats d'una casa actual. L'entorn és absolutament
ramader però una mica deixat.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Una sola planta absolutament regular.
- superficies:
- ús original:
Habitatge pels grangers.
-ús actual:
En desús.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XD06
Estructura
Un sol cos d'un sol pis i de planta quadrada. Parets de càrrega de maó, arrebossades amb ciment i
pintades. Ritme regular i equilibri estàtic.
Façana:
Orientada cap a ponent, les obertures, la porta i les finestres, són amplies i regulars. La resta,
distribuïdes irregularment entre totes les cares, són exigües. La cara de llevant es complementa amb una
petita àrea porxada.
Coberta:
Teulada a quatre aigües, marcades pels careners i finalitzades amb ràfecs. Un penell la presideix.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Manteniment mentre hi hagi les granges.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XE02

Localització:
A la partida de les quadres d'Agramunt; a la dreta del camí de Tarassó a la Guardia.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 337396M Y- 4621282 M
Tipologia de l'edifici:
Xalet com habitatge familiar.
Valoració general:
Es tracta d'una construcció moderna ben acabada i ben cuidada en una zona d'intensa activitat agrícola i
ramadera
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XE02
Propietari:
Ramona Vilalta Fontanet
Referència cadastral:
polígon, 015; parcel·la, 51
Dades històriques:
Es construí, als anys seixanta, doncs mostra la tendència i l'estètica que eren moda aquella època.
Situació actual:
Se'n té cura perquè pertany a la masia Tallada. No s'hi habita de forma permanent, però sí que està
ocupat la majoria del temps.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Construcció de planta única
- superficies:
- ús original:
Habitatge temporer de lleure i d'esbarjo.
-ús actual:
El mateix
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XE02
Estructura
Planta rectangular amb parets de càrrega de totxo i una amplia terrassa integrada a l'edifici. La
construcció està envoltada per arbreda i per una portalada tradicional que dóna accés a la zona
enjardinada.
Façana:
La portalada d'accés, cara nord, és molt neta i simple, només una arcada i una finestra. La cara sud
resulta més complexa tant per la terrassa com per les amplies obertures.
Coberta:
Teulada a dos vessants i sobre fustam en la que destaquen les dues xemeneies. El voladís de la teulada
cobreix la terrassa
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL01

Localització:
Agramunt. A la dreta de la C-14, a la sortida de la població direcció Mafet.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341436M Y- 4628544 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge permanent adaptat i integrat, com a coronament, d'un cos principal dedicat a funcions agrícoles.
Valoració general:
Edificació en ús i de la que se'n té cura. Ubicada en terreny qualificat d'horta.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL01
Propietari:
Jordi Comelles Mas
Referència cadastral:
polígon, 002;
parcel-la, 244
Dades històriques:
L'edifici, pel tipus de construcció que mostra, és relativament recent. En una inscripció s'hi pot llegir la
data de 1975. La construcció la realitzà una família pagesa provinents de Mas Palau. El pòrtic i les
escales d'accés de la façana es realitzaren a inicis de l'actual segle.
Situació actual:
Habitatge permanent que es complementa amb un centre d'accions agrícoles. En estar situat al costat de
la carretera gaudeix d'una bona situació pel que fa les comunicacions.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Cos central rectangular orientat d'est a oest. Consta de 3 plantes tot i que la grandària de la porta del
cobert ho dissimula.
- superficies:
Les superfícies de les plantes deuen ser força irregulars, sobretot la del primer pis i la del cobert.
L'habitatge superior té entitat pròpia i. sobretot, abans de la construcció del pòrtic, es diferenciava de la
resta de la construcció.
- ús original:
Construcció que compagina les funcions d'una agricultura moderna i mecanitzada, amb les d'un habitatge
permanent, modern i confortable.
-ús actual:
El mateix.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL01
Estructura
Planta rectangular definida per parets de maó arrebossades amb argamassa i pintades de blanc. Al cos
principal se li afegí un cos lateral a la paret de llevant. L'ortogonalitat, que predomina, destaca no sols pel
color, sinó pel dinamisme de les arcades de mig punt i per la inclinació de les baranes de les escales
d'accés i per la galeria del pis.
Façana:
És simètrica a un eix, però es nota forçada. Posseeix, en canvi, la virtut d'integrar bé l'habitatge superior,
amb pilars de maó, que suporten una coberta plana i possibiliten una gran balconada amb el pòrtic també
de maó, que dóna accés al primer pis, i que fou construït amb posteritat.
Coberta:
Una teulada a quatre vessants i que sembla sostinguda per una dotzena de pilars és el cobriment de
l'edifici. El cobriment del cos afegit és d'uralita i d'un sol vessant.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Vetllar per la conservació és el millor que es pot fer per un edifici relacionat amb l'agricultura, que malgrat
ser atípic és la resposta que, en un moment determinat, uns agricultors han donat a la seva situació.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL03

Localització:
Agramunt. A la dreta del Canal d'Urgell i a l'esquerra de l'inici del camí vell de Mafet. Partida Reguer
Salat.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341774M Y- 4628525 M
Tipologia de l'edifici:
Casa d'esbarjo en un ambient agrícola
Valoració general:
L'ubicació, en terreny qualificat d'horta, i l'espai són interessants, però el conjunt es troba totalment deixat
i no se'n té cap cura. S'hi evidencien els primers signes de descomposició, com són algunes esquerdes i
l'enrunament de la tanca protectora.

Ermengol Puig 2005

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL03
Propietari:
Roser Cluet Cluet
Referència cadastral:
polígon, 002; parcel·la, 301
Dades històriques:
En el portal d'accés a la propietat hi consta la data de 1879. En l'utilització de la pedra i el maó mostra
algunes característiques constructives similars a les casilles del canal. Aquest detall el situa en aquella
època. Als inicis hi visqué, ni que fos estacionalment el propietari, personatge agramuntí singular en el
record de la gent. Cap a l'any 1936 passà a altres mans. Després hi visqueren mitgers. Des de fa molts
anys es troba totalment deixat.
Situació actual:
Deixat i sense dedicar-li cap cura. La paret de la tanca nord s'enruna.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Externament i aprofitant la silueta basilical que té en mostra tres.
- superficies:
Són similars els espais de la planta baixa i del primer pis. El segon pis es totalment diferenciat.
- ús original:
Casa d'esbarjo i habitatge permanent o estacional
-ús actual:
En desús i sense control.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL03
Estructura
Planta rectangular amb una volumetria i línia perfectament basilical; un cos central més elevat i els dos
adossats, per facilitar la claror, més baixos. Parets de càrrega de pedra regular tallada i ajuntada amb
morter. Les cantoneres i l'emmarcament de les obertures fetes de maó.
Façana:
Mimetisme en façanes nord i sud. El carener i algunes obertures formen l'eix de simetria. Les obertures
del primer pis es singularitzen per les balconades; una a cada cos adossat i tres al cos central que formen
una galeria, emmarcades per arcs de mig punt. L'obertura del segon pis del cos central és més modesta i
les dels cossos laterals només s'insinuen amb un arc.
Coberta:
El cos central és l'únic que té teulada a dues vessants. La dels cossos laterals són d'un sol vessant i són
la continuació de l'anterior. El carener és perpendicular a les dues façanes.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
És un exemple de com, en un temps, gent rica entengué l'ús pràctic i la significació social d'una
construcció.
- històriques:
Estilísticament aquest edifici, singular, mostra molts aspectes constructius novedosos i similars (materials,
formes... ) als que es donen a les casilles del Canal.
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL07

Localització:
A la sortida d'Agramunt, a l'esquerra del camí de La Donzell. Partida el Salats.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341912M Y- 4628645 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge fora vila, que comparteix funcions agrícoles en la planta baixa.
Valoració general:
Endreçat i en bon estat
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL07
Propietari:
Maria Buliart Pedro
Referència cadastral:
polígon, 002; parcel·la, 199
Dades històriques:
Edifici molt simple construït a inicis de la segona meitat del segle XX. No se li ha practicat cap modificació.
Situació actual:
Construcció sòlida, en bon estat i adaptada a les funcions agrícoles..
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
La planta baixa està dedicada a magatzem i cobert de la maquinària agrícola. El pis té la funció exclusiva
d'habitatge.
- superficies:
Les mateixes en les dues plantes.
- ús original:
Compaginar l'habitatge amb l'agricultura mecanitzada moderna
-ús actual:
El mateix.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL07
Estructura
Planta rectangular orientada d'orient a ponent. Parets de càrrega fetes de maó. Una part és arrebossada i
pintada, altra, només arrebossada i altra, amb els totxos a la vista. Una balconada rodeja, sustentada amb
grosses bigues de ciment, tota la planta del pis menys per la part nord..
Façana:
Les diferents obertures i la diferència d'alçada de les plantes trenca la simetria i fa que mostri una triple
façana.
Coberta:
La coberta, de teula, s'estén a tres aigües. La solució sembla condicionada per adossar-hi una altra
construcció. Disposa d'un ràfec que sobresurt com a voladís i cobreix tota la balconada del pis.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Exemple d'hibridesa funcional i pràctica, pròpia de la segona meitat del segle XX.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL08

Localització:
A la sortida d'Agramunt, a la dreta, pel camí vell de Mafet
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 341656M Y- 4628788 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge modern integrat en un àrea de granges.
Valoració general:
Nova i en bon estat
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL08

Propietari:
Magí Miralles Guasch
Referència cadastral:
polígon, 002; parcel·la, 173
Dades històriques:
Per la forma i l'estil de la construcció demostra ser de la segona meitat del segle XX, més concretament
dels anys setanta. Ho corrobora, també, la tècnica constructiva
Situació actual:
Habitada i en bon estat però amb l'entorn una mica degradat i maltractat.

Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Planta baixa i un pis com a habitatge.
- superficies:
Diferent a cada planta degut a la terrassa que hi ha al primer pis.
- ús original:
Habitatge modern i confortable.
-ús actual:
El mateix
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL08
Estructura
Dos cossos rectangulars s'interseccionen entre ells deixant un espai que, al primer pis, es converteix en
terrassa. Parets de càrrega fetes de maó i arrebossades. A la zona frontal del primer pis, a l'alçada del
finestral i de la porta d'accés, el maó està a la vista. El frontó, també, és de material artificial per
incrementar-ne la vistositat.
Façana:
La irregularitat és la característica definitòria, de la façana orientada cap al sud. No solament queda
dislocada pel trencament de la teulada i perquè està adossada a nivells diferents, sinó que, a més, en
crear un espai d'accés compartit pels dos cossos, l'asimetria es fa més evident. Aquest és el motiu pel
qual la façana sembla més gran del que li pertocaria.
Coberta:
Teulades, de fet, d'un sol vessant i de diferent llargada. Malgrat estar muntades a nivells diferents, donen
la sensació visual d'ésser cobertes de dues aigües. Els dos careners són perpendiculars a la façana, però
és des de ponent d'on millor destaquen.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
És una construcció típica d'una zona residencial urbana i ubicada en terreny de protecció agrícola.
- històriques:
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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AGRAMUNT

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL12

Localització:
A la partida del Molinal, a la dreta de la LV-3025, direcció Preixens i al costat del riu Sió.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338901M Y- 4628621 M
Tipologia de l'edifici:
Habitatge que podia estar relacionat amb un molí exterior, d'on li prové el nom.
Valoració general:
Resulta interessant per la personalitat constructiva que encara manté i per les poques modificacions que
ha sofert.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL12
Propietari:
Joan Carrera Marsà.
Referència cadastral:
polígon, 001; parcel·la, 107
Dades històriques:
En la llinda de la porta hi consta la data de 1798. Poques variacions ha experimentat en el temps. Sols li
fou afegit, a inicis del segle XX, un cobert, que s'està enrunant i que respectà absolutament la paret de la
casa. Coetani i similar en construcció i solidesa és el cobert, que hi ha al altre costat de camí. No crec que
fos un molí. Possiblement, més a prop del riu, hi podia haver una construcció que fes aquesta funció. Fins
els anys seixanta hi visqué gent.
Situació actual:
Deshabitat i abandonat, però continua mostrant una gran solidesa i elegància.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Planta baixa i dos pisos
- superficies:
Les mateixes als tres nivells.
- ús original:
Habitatge i explotació agrària possiblement lligada a funcions industrials.
-ús actual:
En esta d'abandó.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL12
Estructura
Planta rectangular amb parets de càrrega de pedra relligada amb morter. Els escaires de les cantonades,
fetes amb pedra escairada, marquen d'una forma especial els límits de la construcció. La construcció que
es troba al altre costat del camí és similar a aquesta.
Façana:
La façana principal és la que dóna al riu. Es caracteritza pel predomini de paredat. Només té una obertura
geminada situada damunt de la porta. On predominen les obertures és en la cara de llevant, la que dóna
al camí. Al primer pis hi ha tres finestres i només una a les golfes.
Coberta:
Un teulada a dues vessants i poc pendent cobreix la casa i deixa sortir un interessant ràfec a la façana. El
carener és paral·lel a la façana.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Es tracta d'un sòlid edifici de forta personalitat constructiva
- històriques:
Caldria investigar les relacions amb el molí que li dóna nom.
- paisatgístiques
L'ubicació, en un bosc de ribera, és prou interessant, per assignar-li funcions d'esbarjo.
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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AGRAMUNT

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XL15

Localització:
A la partida dels Grumaus, a la dreta de la LV-3025, d'Agramunt a Preixens i al costat del riu Sió.
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 340027M Y- 4628722 M
Tipologia de l'edifici:
Antic habitatge que integrava funcions agrícoles i avícoles.
Valoració general:
En estat d'abandó. Pràcticament enrunat i ple de malesa en un entorn degradat.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XL15
Propietari:
Carme Puig Gallifa
Referència cadastral:
polígon,001; parcel·la, 215
Dades històriques:
Una de les fotos mostra restes d'una paret anterior i més primitiva. El conjunt es construí, pel tipus de
material i de tècniques, a inicis del segle XX. Al costat del riu Sió disposava d'un molí de pinso i fou una
de les granges avícoles pioneres de la zona. Però per damunt de tot fou una mansió propietat de la
família Jolonch. L'any 1974, R. Creus, la cataloga com la més endreçada de la zona. Després s'abandonà
i ara està deixada.
Situació actual:
Construcció i entorn totalment degradats.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
Planta i dos pisos.
- superficies:
El segon pis disposa de menys superfície que els altres dos.
- ús original:
Habitatge permanent, explotació avícola i molí de pinso.
-ús actual:
Deshabitat i abandonat.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)

Fitxa Avaluativa XL15
Estructura
Planta rectangular. La balconada-galeria adossada a la cara sud, li fa perdre una mica l'equilibri
volumètric. Encara que queda algun llenç de paret de pedra lligada amb morter, la majoria són parets de
càrrega de totxo amb profusió d'obertures, principalment al primer pis. Aquestes són les senyes més
personals. Formalment té molt poc a veure amb les antigues masies.
Façana:
Estava formada per uns grans porxos a la planta i una àmplia balconada-galeria amb grans finestrals, al
primer pis.
Coberta:
De teula i a dos vessants. El carener es paral·lel a la façana, que s'allarga amb la galeria i els porxos.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Un model singular i especial, que adaptà la modernitat i a les funcions d'un moment.
- històriques:
El fet de ser una de les primeres instal·lacions industrials avícoles del municipi.
- paisatgístiques
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Identificativa XP01

Localització:
Montclar. A l'esquerra de la C-14 i un cop travessat el coll de la carretera, direcció Artesa. Parrtida
Cabanals
UTM (Universal Transversa de Mercator) X- 338718M Y- 4635102 M
Tipologia de l'edifici:
Construcció rural adaptada a habitatge i a labors industrials .
Valoració general:
És una construcció complexa degut a les contínues adaptacions a que se l'ha sotmès. La línia i la figura
inicials les manté.

Ermengol Puig 2005

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Informativa XP01

Propietari:
Guardia Francisco Armengol Domingo
Referència cadastral:
polígon, 021; parcel·la, 11
Dades històriques:
L'edifici central, pel tipus de construcció, diria que del s. XIX. A inicis del XX fou adaptat per a la fabricació
de guix. El terreny i la matèria primera eren propicis. La demanda del producte anà minvant durant les
primeres dècades del segle XX, però després de la guerra civil, la reconstrucció dels pobles, reclamà
productes per la construcció. Llavors s'adaptà a la producció de ciment ràpid. En tota la construcció no he
trobat cap data. S'hi visqué i s'explotà fins els anys seixanta.
Situació actual:
Construcció totalment deixada i en procés d'enrunament.
Croquis

Dades sobre l'edificació:
- plantes:
El cos principal era de planta, pis i golfa. L'adaptació n'incrementà l'alçada i les escales es feren exteriors.
- superficies:
Les dimensions eren idèntiques.
- ús original:
Habitatge i explotació industrial.
-ús actual:
En desús.
- ús previst:
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt (2005)
Fitxa Avaluativa XP01

Estructura
El cos principal inicial és de planta rectangular, amb un important predomini de la verticalitat. Les parets
són de càrrega fetes amb pedres irregulars i lligades amb morter. Posteriorment foren arrebossades i
algunes parts ampliades amb totxo.
Façana:
La façana, orientada cap al nord, és d'un perfecte equilibri estàtic. La porta principal fou remodelada per
l'accés dels camions i s'hi afegí una marquesina d'uralita. Tot el conjunt de les parets estan ocupades per
finestrals de grans proporcions, encara que molts cegats o readaptats. El cobert o el tancat de la
maquinària mostra un perfil més horitzontal.
Coberta:
El coberts dels cossos principals, en aquest moment, són d'uralita. Tots dos a dues vessants i sense
ràfec. Els careners són perpendiculars a les façanes.
article 47.3: aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic”
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació
- arquitectòniques:
Un edifici singular dels inicis de l'època del creixement industrial i símbol d'un moment en que les
comunicacions no eren massa efectives i econòmicament resultava rendible l'explotació de les matèries
de la zona.
- històriques:
Exemple d'una construcció industrial en zona agrícola.
- paisatgístiques:
Raons de reconstrucció
- arquitectòniques:
- històriques:
- paisatgístiques:

Ermengol Puig 2005

