


 Inventari d’edificis emigrats del catàleg específic inicial. 
 

 
Durant el treball de camp, que es realitzà per a catalogar les masies i les cases 
rurals del terme municipal d’Agramunt, d’inici, s’emprà un criteri molt ampli i 
tolerant d’acceptació d’edificis, com a masies o com a cases rurals. Totes 
aquelles construccions que mostraven un mínim d’interès arquitectònic, històric 
o paisatgístic, que fossin susceptibles de ser incloses en el catàleg, de moment 
s’acceptaven. 
Altre motiu d’acceptació d’algunes construccions rurals, com a masies o com a 
cases rurals, fou que, en la primera redacció, el límits definitius de Pla 
d’Urbanisme no estaven prou clars i definits.  
En moments de no massa sensibilitat urbanística, algunes cases s’havien 
construït en terrenys que de fet no eren urbanitzables. Un cop estigueren clars 
els límits s’ha actuat amb conseqüència i s’han retirat o s’han fet emigrar del 
Catàleg específic, aquelles cases que quedaven dins els nous límits 
urbanitzables. 
 
Altres construccions s’han retirat del Catàleg perquè se’ls ha detectat funcions 
que les buidava del contingut que inicialment se’ls atorgava: per exemple que 
no s’hi viu d’una forma permanent o continuada o que s’han bastit molt 
recentment.  
 
Aquesta forma de procedir es justifica pel posterior i definitiu anàlisi global a 
que es sotmet tot el material recollit.  
 
L’Inventari que ve a continuació és resultat d’aquesta revisió per a definir el 
Catàleg específic. Es tracta, per tant, d’edificis i de construccions rurals que 
s’han retirat d’una proposta inicial, però que, en reunir condicions particulars i 
interessants, per a no ser incloses o restar perdudes dins de l’inventari general 
de construccions rurals, s’inventarien a part. 
 
Finalment aquest inventari inclou, com a construccions emigrades, les tres 
extraordinàries cases de pagès que conformen el llogarret de Sant Salvador de 
Rocabertí.  
El motiu és que aquestes autèntiques masies, per la seva categoria i per la 
seva història, es mereixen més que es treballi i es dirigeixin els esforços en el 
sentit de que tornin a recuperar l’estatus jurídic de nucli habitat, que havien 
tingut i que perderen. Aquest reconeixement els permetria, per tant, que 
disposessin del seu pla d’urbanisme, cosa que és superior a estar incloses en 
el Catàleg específic de Masies. 
 
 
 
 
 
 
 
Ermengol Puig Tàpies 
Agramunt, 23 de febrer de 2007. 
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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 ZB03

Localització:

A la dreta del Canal d'Urgell, al clot de Bandera.  A l'esquerra de la LV-3025 i al límit del terme.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge temporer i d'esbarjo

Valoració general:

Edifici ben conservat, ubicat en un zona agrícola de regadiu. Paradigma de l'interès que suscita viure 
rodejat per natura exuberant.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-339064M Y-4627928 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZB03

Propietari:

Salvador Camats Nadal

Dades històriques:

Pels materials i per la tècnica amb que està construïda es tracta d'una edificació dels darrers decennis del 
segle XX.

Dóna la sensació que només s'habita temporalment.

- plantes:

Tot l'habitatge es distribueix a planta baixa. Possiblement disposa d'una petita golfa sota coberta.

- superficies:

- ús original:

Habitatge temporer i d'esbarjo.

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 010;     parcel·la, 78

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZB03

Estructura

Parets de càrrega fetes de totxo i arrebossades delimiten una planta rectangular de proporcions 
mínimament correctes i similars a les d'algunes construccions rurals.

Façana:

Totalment simètrica i orientada cap a ponent. La porta d'accés ocupa l'eix de simetria i les finestres, les 
principals amb ampit, es repeteixen als dos costats. El contrast de color  i la verticalitat dels maons li 
confereixen personalitat.

Coberta:

El cobriment és de teula a dues aigües i de poca inclinació. El carener és perpendicular a la façana

                     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:

En cas de necessitat, les raons arquitectòniques ho justificarien mínimament.

- històriques:

- paisatgístiques:

La ubicació en un lloc molt frondós és interessant i li dóna personalitat.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)
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denominació: Masia: Cal sis dits

referència: ZB13
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZB13

Localització:
A la partida de cal Trepat de dalt. Prop de l'església de sant Jaume de Cal Trepat i al costat del camí del 
Mas nou.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagés i explotació agrària de secà.

Valoració general:
Edifici, malmés, però qe encara mostra intactes les línies definitòries d'una masia.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-335835M Y-4625854 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZB13

Propietari:
Emilia Falcón Lluelles

Dades històriques:
Tot el conjunt, de l'any 1775 segons la data de la llinda, ha experimentat poques modificacions. S'hi noten 
una ampliació en alçada del cos central i, també, els arranjament amb materials nous, com maó i metalls, 
fets a la segona meitat del segle XX. Fa uns 50 anys, després de la guerra, que es deshabità. En 
l'actualitat fa funcions de pleta.

Conjunt malmès i deteriorat amb teulada i parets que s'enrunen i en un espai de secà.

- plantes:

Planta baixa i dos pisos, degut a una ampliació.

- superficies:

Similars totes elles.

- ús original:

Centre d'explotació d'agricultura de secà

 -ús actual:

Deshabitat, però en ser del mateix propietari de cal Martí de la serra, desenvolupa, aprofitant el tancat de 
l'era, funcions de pleta ramadera,.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 12;    parcel·la, 35

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

Fitxa Avaluativa ZB13

Estructura

Cos principal de planta quadrada que forma part d'una tanca que delimita un ampli espai. Parets de 
càrrega de pedra lligada amb morter. Tota la tanca està realitzada amb el mateix material.

Façana:

Orientada cap al sud hi predomina el mur de pedra, amb poca simetria i poques obertures.

Coberta:

Teulada de dos vessants sobre crugies de fusta que acabava amb un petit ràfec sobre la façana. Carener 
perpendicular a la façana.

                     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 de com eren les masies de secà abans de la construcció del Canal d'Urgell.

- històriques:

- paisatgístiques:

Per a desenvolupar-hi activitats a l'entorn, ocupa un lloc interessant, malgrat siguin terres de secà.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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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 ZB14

Localització:

Agramunt. A la confluència dels camins del clot del borrec amb el dels ofegats.

Tipologia de l'edifici:

Antiga cabana agrícola adaptada, als anys quaranta, a habitatge.

Valoració general:

Prototipus d'edifici d'una propietat agrícola modesta, que aprofitava al màxim l'espai.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340857M Y-4627617 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZB14

Propietari:

Josepa Armengol Pont

Dades històriques:

La construcció possiblement és del s. XIX. Les úniques dades que hi consten són: la de 1942, marcada en 
la pedra d'una paret i la de 1993, en el ciment de la porta d'accés. La primera correspondria a quan els 
propietaris abandonaren la bombardejada Agramunt i s'instal·laren en aquesta cabana. La segona, a les 
adaptacions practicades amb posteritat. S'hi visqué fins els anys 90.

Molt deteriorada, quasi en runes, però encara manté el volum i les línies que singularitzen la construcció.

- plantes:

Planta baixa, per magatzem i cobert, pis amb escala exterior i petita golfa.

- superficies:

Totes són de les mateixes mides.

- ús original:

Explotació agrícola i habitatge durant una llarga temporada.

 -ús actual:

En desús i en un paratge un xic malmès i degadrat.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 008;   parcel·la, 103

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

Fitxa Avaluativa ZB14

Estructura

Planta lleugerament rectangular i parets de càrrega de pedra irregular i arrebossades. L'accés al pis, que 
es sosté sobre vigam, es feia per una escala exterior de pedra.  Al cos principal se li'n afegirien altres de 
menys alçada.

Façana:

La façana del sud-oest és molt irregular, mentre que la del nord-est és simètrica a l'eix de les dues 
obertures.

Coberta:

Teulada de dos vessants sobre fustam i amb lleugera inclinació i poc ràfec. El carener és perpendicular a 
la façana nord-est.

                     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 volumetria i de la línia del conjunt.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)
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denominació: Pleta de cal Enrení.

referència: ZB16

data: 19/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZB16

Localització:

Agramunt.A la partida de sant Pelegrí a lo camí dels ofegats.

Tipologia de l'edifici:

Construcció rural amb funcions principalment ramaderes i habitatge pel pastor.

Valoració general:

Es tracta d'un edifici que mostra una excel·lent relació entre els elements arquitectònics i la funció 
ramadera.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-337789M Y-4626826 M

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Informativa ZB16

Propietari:

Maria Mateu Pla

Dades històriques:

El conjunt mostra una certa antigor. Es tracta de la clàssica pleta, o espai clos pel ramat, en que una part 
oberta combina amb una altra de coberta amb porxo sobre pilars. El conjunt clos integra l'habitatge del 
pastor, construït entre el s. XVIII i XIX. S'hi evidencien els afegits per adaptar-la d'una era cerealista a una 
pleta ramadera. El ciment i els maons evidencien les darreres adequacions que s'hi feren. En la casa s'hi 
llegeix la data de 1917. A inicis del s. XXI encara hi vivia gent.

Juntament amb un altre cobert, que els separa un bosquet d'alzines on s'hi donava la sal, semblen en 
desús però mantenen plenament la seva personalitat constructiva i funcional.

- plantes:

L'habitatge compta amb una planta que forma part de la pleta i un pis, amb escala exterior, pel pastor. La 
resta es situa en un sol nivell.

- superficies:

Les dues són idèntiques.

- ús original:

Activitats agrícoles i ramaderes.

 -ús actual:

En desús.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 010;  parcel·la, 57

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

Fitxa Avaluativa ZB16

Estructura

El cos principal i les parets del conjunt són de càrrega i de pedra lligada amb morter. Els arranjaments i 
adaptacions, més nous, es feren amb totxo i ciment. La planta rectangulars és la que predomina en el 
conjunt ramader.

Façana:

Els elements més significatius són la porta d'accés al pis i la portalada, en arc de maó, de la planta. En 
aquest cas, per l'inclinació de l'escala d'accés, difícilment es pot parlar de simetria o de jerarquia. Sols s'ha 
tingut en compte la funcionalitat de la construcció.

Coberta:

Teulada sobre crugies i a dos vessants. Carener paral·lel a la porta d'accés al pis. La cobertera de l'interior 
del pati és d'un vessant.

                     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 model de construcció rural-ramader força paradigmàtic i molt obert a diferents funcions.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Xalet Boncompte

referència: ZD07

data: 26/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZD07

Localització:

A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. A la partida de los Salats

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent, fora Vila, i edificat en sòl catalogat com a rústic.

Valoració general:

Forma part d'un grup de quatre xalets adjacents, que es caracteritzen per una certa qualitat constructiva i 
per estructures ben diferenciades. Sortint d'Agramunt és el primer que es troba.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-342293M Y-4628447 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZD07

Propietari:

Joan Boncompte Romeu

Dades històriques:

Construcció moderna construïda durant la segona meitat del segle XX.

Habitada, en bon estat i se'n té cura.

- plantes:

Planta i pis.

- superficies:

Superfícies idèntiques

- ús original:

Habitatge permanent

 -ús actual:

el mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 003;  parcel·la, 44

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

Fitxa Avaluativa ZD07

Estructura

Planta d'estructura rectangular i parets de càrrega de totxo, arrebossades i pintades. Al fons, de l'àrea 
tancada, hi ha un cobert amb característiques similars.

Façana:

La principal, orientada cara sud, està totalment dominada per l'espai dedicat a vivenda. La planta baixa, 
l'esglaonat de la coberta i la balconada ajuden a remarcar-ne la jerarquia. Les altres façanes mostren 
grans obertures repartides regularment.

Coberta:

Coberta, de teula negra, partida i montada a dos nivells. De dues vessants, amb dues xemeneies i el 
carener paral·lel a la façana principal

                     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 actuals relacions i proporcions.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Xalet Rafel

referència: ZD08

data: 26/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZD08

Localització:

A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. A la partida de los Salats

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent, fora Vila, i edificat en sòl catalogat com a rústic.

Valoració general:

Forma part d'un grup de quatre xalets contigus, que es caracteritzen per una certa qualitat constructiva i 
estructures ben diferenciades. Sortint d'Agramunt és el segon del conjunt.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-342315M Y-4628451 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZD08

Propietari:

Joan Rafel Niubó.

Dades històriques:

Es tracta d'una construcció nova realitzada durant la segona meitat del segle XX

Edifici ben conservat i del que se'n té cura.

- plantes:

Planta baixa, que fa les funcions de cobert, i un pis sota coberta.

- superficies:

Idèntiques les dues.

- ús original:

Habitatge permanent.

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 003;   parcel·la, 43

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

Fitxa Avaluativa ZD08

Estructura

Planta lleugerament rectangular. Parets de càrrega de totxo, amb maons vistos a l'exterior.

Façana:

Orientada cara sud mostra un gran contrast entre l'alçada del magatzem i la del pis, que es destaca per la 
balconada d'àmplies obertures. En la façana de ponent aquesta relació es trenca, a causa  principalment 
de l'escala exterior d'accés al pis.

Coberta:

Teulada a quatre aigües, amb amplis ràfecs a les cares que hi ha balconades i que serveixen de coberta.

                     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:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Xalet Villa de ca l'Emilia.

referència: ZD09

data: 26/01/05

L-303

límit municipal

límit municipal

AGRAMUNT

les Puelles

Carretera a les Puelles
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZD09

Localització:

A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. A la partida de los Salats

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent, fora Vila, i edificat en sòl catalogat com a rústic. De fet és una construcció amb dos 
habitatges.

Valoració general:

Forma part d'un grup de quatre xalets contigus, que es caracteritzen per una certa qualitat constructiva i 
estructures ben diferenciades. És la tercera construcció del conjunt i la que mostra més aspectes 
relacionats amb l'agricultura.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-342337M Y-4628462 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZD09

Propietari:

Jaume Ramon Caballol

Dades històriques:

Es tracta d'una construcció nova feta durant la segona meitat del segle XX. Del conjunt és la primera que 
es construí.

Habitatge permanent de dues famílies que compagina aquesta funció amb les activitats agrícoles 
modernes.

- plantes:

Planta baixa de considerable alçada, pis i golfes

- superficies:

Degut a la terrassa, les superfícies de la planta són les més grans.

- ús original:

Habitatge i activitats relacionades amb l'agricultura.

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 003:   parcel·la, 42

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

Fitxa Avaluativa ZD09

Estructura

Plantes rectangulars, unides en forma de C, faciliten que s'hi construeixi un cobert i una terrassa pel primer 
pis. Les parets són de càrrega, fetes de totxo i arrebossades de ciment sense pintar. Darrera hi ha un 
cobert de planta rectangular que evidencia les funcions agrícoles.

Façana:

La façana, orientada cap al sud, mostra una absoluta simetria en tots els nivells. Fins i tot són simètriques 
les escales externes, que fan intuir que es tracta d'un edifici amb dos habitatges que comparteixen la 
terrassa. Els blocs extrems estan definits per finestres cantoneres i horitzontals típicament racionalistes.

Coberta:

Teulada de dues vessants i de molt poc pendent. Simetria de xemeneia i ràfec molt vistós i pronunciat en 
la cara de la façana. El carener és paral·lel a la façana.

                     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 dels aspectes racionalistes.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Xalet Clotet

referència: ZD10

data: 26/01/05

L-303

límit municipal

límit municipal
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les Puelles

Carretera a les Puelles
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZD10

Localització:

A l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles. A la partida de los Salats.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent, fora Vila, i edificat en sòl catalogat com a rústic.

Valoració general:

Forma part d'un conjunt de quatre xalets adjacents, que es caracteritzen per una certa qualitat constructiva 
i per estructures ben diferenciades. Sortint des d'Agramunt, és el darrer del grup.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-342358M Y-4628468 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZD10

Propietari:

Francesc Clotet Escanilla

Dades històriques:

Es tracta d'una construcció nova executada durant la segona meitat del segle XX

En bon estat pel manteniment i per la cura que se li practica.

- plantes:

Planta amb cobert i pis sota teulada.

- superficies:

Dimensions uniformes.

- ús original:

Habitatge permanent

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 003;  parcel·la, 41

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

Fitxa Avaluativa ZD10

Estructura

Planta lleugerament rectangular, parets de carrega de totxo, arrebossades i pintades.

Façana:

La façana principal, cara sud, i la secundària, cara llevant, és caracteritzen pel trencament de tota simetria. 
La cara sud està dominada per la portalada i per l'horitzontalitat de la balconada. L'altra és la inclinació i 
l'estructura ascendent, que suporta l'escala d'accés, la que trenca la regularitat.

Coberta:

Coberta d'un sol vessant, de teula negra i amb poca inclinació. Els grans ràfecs, que serveixen de coberta 
al balcó  i a l'escala, són de gran personalitat però no tenen continuïtat en les altres dues cares, cosa que 
influencia negativament a la visió general de l'edifici. Les xemeneies, sense regularitat, es concentren en 
un sol lloc.

                     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:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005



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

denominació: Masia del Mariana

referència: ZE09

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

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

Fitxa Identificativa ZE09

Localització:

A la dreta de la LV-3231 direcció Agramunt i a la dreta del camí i del Canal d'Urgell. Partida de les quadres 
d'Agramunt.

Tipologia de l'edifici:

Antiga casa de pagès que ha estat molt reformada i només en resta algun vestigi de les parets velles.

Valoració general:

El conjunt sembla que es fa servir per activitats agràries però també mostra l'intent d'obrar-hi un habitatge, 
sense una idea o un projecte clars.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338570M Y-4622233 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZE09

Propietari:

Teresa Ripoll Torres

Dades històriques:

Restes de paret de pedra lligada amb morter i restes d'una paret de tàpia és tot el que queda. Interpretant 
els dos elements es podria dir que on hi ha el cobert central és on hi havia l'antiga masia i a l'annex, a la 
zona sud, és on hi havia l'era. El conjunt deixa veure com durant el segle XX l'antiga construcció ha estat 
retocada, ampliada amb coberts i readaptada a noves funcions. L'autoconstrucció d'una vivenda, que 
sembla que porta molt temps aturada, mostraria com l'interès dels propietaris es decanta per les funcions 
d'habitatge. Les activitats agrícoles, només serien subsidiàries.

La part agrària està en funcionament, però la construcció inacabada dóna sensació de provisionalitat.

- plantes:

Sembla que l'antiga masia podia tenir planta baixa i un pis.

- superficies:

En ser totes les construccions de planta la irregularitat és el que hi predomina.

- ús original:

Explotació agrària de secà que, segurament amb el rec del Canal, amplià les funcions.

 -ús actual:

Funcions d'agricultura intensiva.

- ús previst:

Sembla que s'hi pretén construir un habitatge.

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 014;  parcel·la, 79.

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

Fitxa Avaluativa ZE09

Estructura

El que resta d'una antiga masia, possiblement del segle XVIII - XIX, només són un llenç de paret de pedra 
i un altre de base de pedra i acabament de tàpia. La resta són parets de càrrega de totxo bastides durant 
el segle XX. El més modern és l'estructura d'un possible habitatge inacabat.

Façana:

Es tracta d'un conjunt integrat de tal forma que es fa difícil parlar d'una façana. Les obertures de tot el 
conjunt no mostren cap simetria ni regularitat. Són fruit d'una autoconstrucció incontrolada.

Coberta:

Les cobertes no segueixen cap model. Són molt diversificades tant pels vessants com pel material (teula o 
uralita)

                     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:

Intentar recuperar una visió unitària i de ruralitat.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Llogarret de Rocabertí de 
sant Salvador

referència: ZG01

data: 04/02/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZG01

Localització:
Llogaret de Rocabertí de sant Salvador, la gent de la zona el denomina Rocamartí. Com a nucli habitat 
pertanyia i fou agregat a la Donzell i posteriorment  ho fou a Agramunt..

Tipologia de l'edifici:

Valoració general:
Interessant el clos que formen les tres cases i el cobert.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343190M Y-4633442 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZG01

Propietari:

Dades històriques:
Llogarret de tres cases bastides damunt un turó. Totes les façanes s'orienten cap a una placeta, que 
només té sortida per la part sud. El lloc, com demostra l'església romànica, és de certa antigor. Està 
documentat des del segle XII. L'origen, com en altres casos, possiblement es troba en els drets que un 
senyor feudal transferí a un cavaller per a que organitzés i fes cultivar les terres. L'any 1831 el conjunt 
pertanyia al Sr. Solà, baró de la Donzell. L'any 1981 el lloc ja estava deshabitat.

 Als anys setanta encara hi vivia una família. Als, vuitanta es despoblà.

- plantes:

- superficies:

L'àrea formada per les tres cases i els edificis adjacents és de 2658 m2. Si hi afegim l'espai que ocupa el 
cementiri i l'església, llavors és de 5064 m2.

- ús original:

 -ús actual:

Deshabitat,

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

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

Fitxa Avaluativa ZG01

Estructura

Façana:

Coberta:

                     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:

El conjunt presenta una molt bona capacitat per assolir usos lligats a un gran nombre d'activitats que es 
proposin realitzar al seu voltant. Caldria retirar tots els afegits que distorsionen la línia de les masies.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Cal Bepo de Rocabertí

referència: ZH01

data: 04/02/05

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

Fitxa Identificativa ZG01

Localització:
Llogaret de Rocabertí de sant Salvador, la gent de la zona el denomina Rocamartí. Com a nucli habitat 
pertanyia i fou agregat a la Donzell i posteriorment  ho fou a Agramunt..

Tipologia de l'edifici:

Valoració general:
Interessant el clos que formen les tres cases i el cobert.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343190M Y-4633442 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZG01

Propietari:

Dades històriques:
Llogarret de tres cases bastides damunt un turó. Totes les façanes s'orienten cap a una placeta, que 
només té sortida per la part sud. El lloc, com demostra l'església romànica, és de certa antigor. Està 
documentat des del segle XII. L'origen, com en altres casos, possiblement es troba en els drets que un 
senyor feudal transferí a un cavaller per a que organitzés i fes cultivar les terres. L'any 1831 el conjunt 
pertanyia al Sr. Solà, baró de la Donzell. L'any 1981 el lloc ja estava deshabitat.

 Als anys setanta encara hi vivia una família. Als, vuitanta es despoblà.

- plantes:

- superficies:

L'àrea formada per les tres cases i els edificis adjacents és de 2658 m2. Si hi afegim l'espai que ocupa el 
cementiri i l'església, llavors és de 5064 m2.

- ús original:

 -ús actual:

Deshabitat,

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

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

Fitxa Avaluativa ZG01

Estructura

Façana:

Coberta:

                     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:

El conjunt presenta una molt bona capacitat per assolir usos lligats a un gran nombre d'activitats que es 
proposin realitzar al seu voltant. Caldria retirar tots els afegits que distorsionen la línia de les masies.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Cal Amigó de Rocabertí

referència: ZH02

data: 04/02/05
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 de sant Salvador
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZH02

Localització:
Rocabertí de sant Salvador

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès dins vila

Valoració general:
Edifici paradigmàtic per la construcció clara i neta i pels llençs de parets de pedra regular i escairada.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343189M Y-4633442 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZH02

Propietari:
Antonia Puig Guasch

Dades històriques:
Aquesta és la construcció més antiga del llogarret. Al cadastre d'Agramunt, d'inicis del segle XVIII, es cita 
com a casa dispersa i única en el lloc, doncs era voltada d'un hort i de terra campa. La qualitat del 
parament i la porta adovellada demostra una antigor superior al segle XVIII. Fins i tot les obres 
d'ampliació que se li feren posteriorment també són anteriors. Des de llavors només s'hi ha fet el 
manteniment i durant el s. XX, alguna ampliació com la terrassa

Deshabitada i sembla que en procés de degradació.

- plantes:

Planta baixa, dos pisos i golfes.

- superficies:

Totes de dimensions idèntiques

- ús original:

Casalisi rural i explotació agrícola.

 -ús actual:

En desús.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 029;   parcel·la, 13

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

Fitxa Avaluativa ZH02

Estructura

De planta rectangular, que si no fos per la seva integració en el conjunt mostraria un clar predomini de la 
verticalitat, cosa que remarcaria  la seva potència constructiva. D'extraordinari i antiquíssim s'ha de 
considerar l'aparell regular de pedres dels murs.

Façana:

L'edifici de cal Piulats treu perspectiva d'una façana molt regular, orientada cap a ponent i presidida per 
una portada d'arc de mig punt i adovellada, tot i que les peces es troben molt malmeses. Les obertures 
són escasses i de reduïdes dimensions com correspon a un edifici d'aquesta antigor.

Coberta:

El sistema de coberta és de teula sobre crugies i a dos vessants. El carener és paral·lel a la façana 
principal i no hi ha ràfec.

                     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:

Una excel·lent obra arquitectònica que evidencia la significació social que el seu propietari, en altre temps, 
havia tingut.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005



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

denominació: Cal Piulats de Rocabertí
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data: 04/02/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZH03

Localització:
Rocabertí de sant Salvador

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès dins vila

Valoració general:
Construcció rural singular pel contrast entre l'amplada i l'alçada.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343174M Y-4633426 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZH03

Propietari:
Francesca Piulats Marquilles

Dades històriques:
Per la tècnica i pel tipus de construcció sembla que seria la darrera casa que s'hi bastí i la més modesta. 
La construcció inicial ha sofert diferents ampliacions i modificacions, sobretot durant la segona meitat del 
segle XX.

Deshabitada i en procés de degradació.

- plantes:

Planta baixa, dos pisos i golfa.

- superficies:

Les de la planta baixa i del primer pis, degut a l'ampliació que s'hi practicà, són parelles. Com ho són les 
altes dues.

- ús original:

Habitatge i nucli d'explotació agrària.

 -ús actual:

En desús i deshabitada.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon,  029;   parcel·la, 12

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZH03

Estructura

Tot i que es tracta de l'addició de dos cossos rectangulars, la planta que formen pràcticament és 
quadrada. El dos cossos contrasten per la diferent relació entre amplada i alçada. Les parets són de 
càrrega i de pedra irregular lligada amb morter. També fou arrebossada i pintada.

Façana:

La terrassa del cos afegit equilibra un xic l'excessiva verticalitat de la façana del cos principal, que està 
orientada cap al sud. L'obertura circular sota el carener marca l'eix de simetria. Les obertures, però, estan 
obertes i alineades a un lateral. A més, entre elles contrasten per diferent sistema de barana del balcó.

Coberta:

Teulada a dues aigües, pel cos principal, acabades amb petits ràfecs i terrassa plana, pel cos afegit. El 
carener és perpendicular a la façana.

                     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 dins el conjunt del llogarret.

- històriques:

- paisatgístiques:

Tot el conjunt disposa d'una panoràmica interessant i el lloc mostra capacitat d'adaptar-se i satisfer moltes 
necessitats d'esbarjo de la societat actual.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Casa nova (cal Botifarra)

referència: ZL02

data: 14/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZL02

Localització:

Agramunt. A l'esquerra de la sortida de la població pel camí vell de Mafet.  Partida Reguer Salat.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge familiar construït al costat d'una granja i d'un cobert

Valoració general:

Edificació nova ubicada en terreny catalogat d'horta i de la que se'n té bona cura.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341750M Y-4628449 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL02

Propietari:

Manel Esteve Amorós

Dades històriques:

En aquest espai, i per la proximitat al Canal d'Urgell, originàriament hi havia un cobert on s'hi guardava la 
fusta que es transportava pel Canal. A inicis del segle XX s'hi bastí una casa i amb posteritat altres 
construccions adjacents que s'empraren com a granges. L'any 1967 es reformà tot el conjunt s'hi bastí 
l'actual edifici modern com habitatge.

Pel material i per la forma contrasta molt amb les construccions del voltant.

- plantes:

De fet es tracta d'una construcció d'una sola planta però hi ha un coronament, o segona planta, de 
dimensions més reduïdes.

- superficies:

Interiorment han de ser força irregulars doncs, la planta quadrada exterior integra un pòrtic i una balconada.

- ús original:

Habitatge familiar permanent, al costat d'una explotació ramadera

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;    parcel·la, 271

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL02

Estructura

Planta quadrada i parets de càrrega de maó. Plena jerarquització del doble cos. L'horitzontalitat 
predominant del conjunt es modula i es dulcifica per la verticalitat d'alguns pilars quadrats de pedra.

Façana:

És d'una evident simetria però visualment trencada pel contrast de les obertures de la dreta respecte les 
de l'esquerra. I el mateix succeeix en el mòdul superior que és un calc, en petit, del pis.

Coberta:

Les dues cobertes de teula àrab s'allarguen formant un ràfec i es complementen totalment en els quatre 
vessants.

                     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'una construcció ferma, només que la correlació entre els factors tecnològics, sociològics i 
culturals no s'avenen massa amb les necessitats agrícoles i ramaderes. És un edifici propi de ciutat 
traslladat a un espai agrícola.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005



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 ZL04

Localització:

A l'esquerra de la sortida d'Agramunt pel camí vell de Mafet. Partida Reguer Salat.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent fora vila

Valoració general:

En bon estat i endreçada

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341722M Y-4628475 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL04

Propietari:

Ramon Marquilles Valltondre

Dades històriques:

Un forjat indica que la casa fou feta l'any 1936, però les restes de la portalada, amb arc carpanell, 
demostren que hi havia una construcció anterior. L'arranjament i pintada definitius es realitzaren l'any 2002.

Endreçada i en bon estat

- plantes:

Tot el conjunt mostra dues plantes, però el cos principal podria tenir unes golfes.

- superficies:

Són diferents les de cada un dels tres cossos que formen el conjunt.

- ús original:

Construcció adaptada a l'activitat agrícola.

 -ús actual:

Habitatge modelat exclusivament per a viure-hi. No hi ha ni eres, ni corrals, ni magatzems.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;    parcel·la, 268

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL04

Estructura

Planta molt irregular degut a que està formada per l'addició de tres construccions. Les parets són de 
càrrega, però en estar arrebossades no es possible determinar-ne els materials. Els volums són diferents i 
l'únic que els integra és la pintura.

Façana:

Molt irregular i asimètrica malgrat que l'arcada de pedra pugui semblar que la centra. La línia de les 
finestres tampoc segueix l'horitzontalitat. La volumetria l'únic que ens mostra és una gradació de menys a 
més.

Coberta:

Els cos principal, el que té la porta d'accés a l'habitatge, mostra un sistema de cobriment de teula àrab a 
dues aigües. Els altres dos tenen coberta de crugies a un sol vessant.

                     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:

Mantenir-la i valorar la sensibilitat de respectar l'arc de pedra.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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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 ZL05

Localització:

A la sortida d'Agramunt, a l'esquerra, pel camí vell de Mafet.  Partida Reguer Salat.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent

Valoració general:

Endreçada i en bon estat

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341717M Y-4628502 M

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Informativa ZL05

Propietari:

Sebastià Fonoll Serra.

Dades històriques:

Es fa difícil determinar l'existència d'un edifici anterior, però pel que es veu es tracta d'un edifici construït 
als anys quaranta i molt posteriorment arranjat i pintat.

Habitat i sense cap element extern que el relacioni amb l'activitat agrària. Està en terreny qualificat com a 
horta.

- plantes:

Edifici de planta baixa i dos pisos

- superficies:

Totes les plantes tenen la mateixa superfície

- ús original:

Sembla que es construí exclusivament com a habitatge

 -ús actual:

Habitatge permanent

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;  parcel·la, 254

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL05

Estructura

La parcel·la disposa d'una part ajardinada i una altra de construïda. Les parets són de càrrega, de maó, 
arrebossades i pintades.

Façana:

La façana principal no és la que dóna al carrer sinó la que s'obre al pati. Es simètrica a un eix vertical que 
es trenca amb la línia ascendent de l'escala que accedeix al primer pis. La irregularitat és el que 
predomina en la part de façana que dóna al carrer.

Coberta:

Teulada a dues vessants i carener perpendicular a la façana. Ràfec predominant pel costat del carrer.

                     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:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZL06

Localització:

Agramunt. A l'esquerra de la sortida de la població pel camí vell de Mafet.  Partida Reguer Salat.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge permanent adossat a una granja.

Valoració general:

Edifici heterogeni però endreçat i se'n té cura.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341715M Y-4628523 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL06

Propietari:

Fernando Román Fernández

Dades històriques:

La sensació que dóna es que d'unes construccions agrícoles-ramaderes, no massa antigues, a les 
acaballes dels anys vuitanta, s'estructuraren com habitatge permanent. L'arranjament i pintada general són 
d'inicis de l'actual segle.

Construcció que com altres de la zona comparteix funcions i fisonomies agrícoles amb urbanes.

- plantes:

Planta baixa dedicada exclusivament a l'activitat agrícola i ramadera i dues plantes d'habitatge.

- superficies:

Idèntiques a tots els pisos.

- ús original:

Segurament tenia una funció eminentment agrícola-ramadera

 -ús actual:

Ser un habitatge adequat a l'actualitat és la funció que hi predomina.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;  parcel·la, 252

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL06

Estructura

La planta del conjunt, degut a les addicions, és molt irregular. La del cos de l'habitatge és rectangular i 
orientada d'est a oest. Les parets són de càrrega, de maó, arrebossades i pintades.

Façana:

Una mica atípica per la grandària de la porta del magatzem, que trenca tota possible simetria. On es veu 
més clara l'equilibri és en distribució de les obertures del primer i del segon pis; totes horitzontals.

Coberta:

Teulada de dos vessants, formant un petit ràfec i carener paral·lel a la façana.

                     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:

Intentar superar la hibridesa que representa compaginar funcions urbanes i agrícoles.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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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 ZL09

Localització:

A la dreta del camí vell d'Agramunt a Mafet i al costat del Canal d'Urgell.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge fora vila

Valoració general:

Construcció senzilla i moderna pensada exclusivament per habitatge.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340904M Y-4629730 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL09

Propietari:

Ramon Pintó Batalla

Dades històriques:

L'estil i les formes evidencien una construcció moderna. No hi he constatat cap rastre d'alguna construcció 
anterior. A més, el sistema constructiu evidencia la seva modernitat, almenys exterior.

Externament es troba en molt bon estat de conservació

- plantes:

Planta baixa i dos pisos.

- superficies:

Les superfícies són les mateixes i només es modifiquen amb els balcons o eixides de cada pis.

- ús original:

Edifici d'habitatges, modern i urbà, bastit en terreny de protecció agrícola.

 -ús actual:

Habitatge permanent.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;  parcel·la, 115

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL09

Estructura

Cos de planta rectangular; parets de càrrega, fetes de maó, i arrebossades i pintades de blanc. Les parets 
de llevant i de sud estan obertes amb una zona porxada d'arqüacions de secció d'arc i ribetejats amb el 
color vermellós del maó. Arcades similars són les que sustenten la balconada del primer pis.

Façana:

Orientada cap a llevant i molt extensa. Té un eix de simetria format per dues finestres i una portalada de 
secció d'arc. A banda i banda es reparteixen les obertures però d'alçades i de superfícies diferents. Els 
balcons són els majors causants de la asimetria. Un fenomen similar es repeteix a la façana sud.

Coberta:

Teulada fosca de dues vessants i pràcticament sense ràfec. El carener és paral·lel a la façana principal.

                     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 del conjunt.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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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 ZL10

Localització:

A la dreta del camí vell d'Agramunt a Mafet i al costat del Canal d'Urgell.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge fora vila

Valoració general:

Endreçat i en bon estat.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340886M Y-4629754 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL10

Propietari:

Ramon Pintó Batalla

Dades històriques:

Tot i que l'arranjament i la uniformitat de la pintura doni la sensació d'una edificació nova, la part nord, per 
l'alçada de les portes i perquè són de fusta, evidencien que es tracta d'una construcció antiga que s'ha 
rehabilitat i s'ha ampliat recentment. El nucli antic d'aquest edifici, als anys vuitanta, encara era l'habitatge 
dels qui explotaven la teuleria.

Externament en bon estat

- plantes:

Tres plantes que són de diferent alçada segons corresponguin a la banda nord o a ponent.

- superficies:

Són irregulars i diferents a cada planta. Les terrasses ho evidencien

- ús original:

El desconec, però segurament era un habitatge rural i agrícola.

 -ús actual:

Habitatge ampliat i modernitzat

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 002;   parcel·la 115

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL10

Estructura

Irregular. És la conjunció, en lleuger angle, de dos cossos rectangulars. Les parets són de càrrega i 
principalment de maó, però segurament hi queda restes d'antic paredat.

Façana:

Es podria parlar de tres façanes. La zona d'accés, o cara sud, és la més regular pel que fa la distribució de 
les obertures. La cara nord és la més vistosa per la contraposició de la seriació de finestres del segon pis 
respecte la balconada amb arc escarcer del primer pis. La personalitat de la cara de llevant ve marcada 
per l'ubicació, a diferent nivell, de les terrasses.

Coberta:

Teulada de dos vessants, que finalitza en ràfec en les cares principals. El carener transcorre paral·lel a la 
façana sud.

                     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:

El més interessant és mantenir-la

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Cabana el Sot del Torres
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ZL14

Localització:

A la partida dels Grumaus, a la dreta de la LV-3025, direcció d'Agramunt a Preixens

Tipologia de l'edifici:

Cabana ampliada amb un pis.

Valoració general:

L'ampliació la converteix en una cabana típica de la zona de regadiu del canal.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340312M Y-4628376 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL14

Propietari:

Josep Mª Torres Sabe

Dades històriques:

La cabana original és més antiga. A inicis del segle XX es realitzà l'ampliació, en alçada, i el canvi de 
montants del portal. L'arranjament definitiu és del tercer terç del segle XX.

El propietari actual hi posa interès i cura.

- plantes:

Planta i un pis afegit.

- superficies:

Idèntiques

- ús original:

Construcció amb finalitats agrícoles.

 -ús actual:

Habitatge temporer i d'esbarjo.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon,001;     parcel·la, 217

Situació actual:

Ermengol Puig 2005



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

Fitxa Avaluativa ZL14

Estructura

Planta quadrada, amb parets de càrrega. La planta és de pedra lligada amb morter i la part superior de 
maó i pintada

Façana:

Molt simple i amb l'eix de simetria format per la punta del carener, la finestra i el portal. En la volumetria hi 
predomina la verticalitat.

Coberta:

Teulada de dues aigües i amb poca inclinació, sobre bigues de ciment. A les parts laterals de la façana la 
coberta s'allarga amb un ràfec. El carener és perpendicular a la façana.

                     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:

El millor és el manteniment.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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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 ZL17

Localització:

Mafet. A la partida de Roquetes a la dreta del camí de Mafet a Balaguer.

Tipologia de l'edifici:

Habitatge en una zona agrícola.

Valoració general:

És un edifici molt singular i atípic, no sols per la seva lleugeresa constructiva i el cridaner acoloriment, sinó 
perquè no es veu ni integrat al paisatge ni que compleixi funcions agrícoles específiques.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340282M Y-4629520 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ZL17

Propietari:

Josep Martorell Bragat

Dades històriques:

Es tracta d'un singular edifici bastit durant la segona meitat del segle XX

Desconec si està habitat però mostra pecfectes condicions per a ser-ho.

- plantes:

Dos pisos i un cap de casa

- superficies:

Es repeteixen en els dos pisos.

- ús original:

Habitatge temporer.

 -ús actual:

El mateix

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 001;      parcel·la, 99

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

Fitxa Avaluativa ZL17

Estructura

Planta rectangular i volumetria, molt neta i clara però similar a la dels coberts de la zona.

Façana:

Ve marcada i delimitada pels alts pilars de maó que sostenen les balconades i que contrasten amb el color 
de l'edifici. Tota la verticalitat i la horitzontalitat de la façana fa ressaltar la inclinació de l'escala d'accés 
exterior.

Coberta:

Teulada de dues vessants, sobre crugies i carener perpendicular a la façana.

                     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:

Contrasta excessivament amb el paisatge i amb les construccions agràries que l'envolten.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005
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