
Puig-Agut
Tagamanent

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental

Lloc/Adreça: Sota Turó de Tagamanent.

Emplaçament Sota el Turó de Tagamanent, seguint el GR-5 que surt de
l'Avencó.Entre Serra Madrona i Torrent Mal.

Coordenades:

Latitud: 41.76013

Longitud: 2.27472

UTM Est (X): 439709

UTM Nord (Y): 4623398

Classificació

Número de fitxa 08276-41

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Edifici

Estil / època: Modern Popular

Segle s.XVIII

Estat de conservació Dolent

Notes de conservació: Caldria consolidar les restes (Inventari del Patrimoni Arqutectònic.
Parc Natural del Montseny 16/14/MON 249).

Protecció Inexistent

Accés Fàcil

Ús actual: Sense ús

Titularitat Privada

Titular: Ref. cad.: 008A00008

Autor de la fitxa Anna M. Gómez

Data de registre de la
fitxa:

dj., 22/03/2001 - 01:00

Descripció
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Restes d'una masia mig construïda. Es conserva la part esquerra i part del mur de tancament del pati d'una
planta de projecció rectangular. Trobem una gran portalada d'arc de mig punt, adovellada i de carreus ben
escairats que donaria accés al pati, i de la qual només queden els brancals i algunes dovelles, que han estat
marcades (segurament per preveure la seva extracció). La construcció és amb murs de paredat comú, amb
grans pedres cantoneres que reforcen l'estructura. La teulada cobreix a una vessant sobre ràfec de teula
girada. A la cantonada de la dreta s'ha d'assenyalar no hi ha cantoneres, sinó carreus més petits, alguns dels
quals sobresurten el voladiu. Dins el pati es van deixar els orificis per a futures bigues de fusta que cobririen
aquella zona. Les obertures exteriors, concretament dues finestres, presenten una llinda monolítica i
brancals de carreus de pedra ben tallats, i lleixa emmotllurada. Mentre que les obertures interiors (interior
del pati) no tenen cap emmarcament , només la llinda de fusta ja que havien de quedar dins la casa.

Observacions:

Masia que es creu que es quedà a mig construir, per causes desconegudes. Apareix envoltada per
terres de conreu disposades en feixes de dimensions variables i que baixen cap el Torrent Mal.

Història

El mas Puig-Agut pertanyent a la parròquia de Santa Maria de Tagamanent i de caire agrícola ramader es
pot emmarcar dins les explotacions agrícoles d'època moderna. La seva estructura arquitectònica respon a
aquestes característiques: un cos principal amb diverses dependències annexes amb obertures rectangulars
(excepte la porta adovellada de l'entrada principal) de dimensions mitjanes i les solucions de la teulada. El
primer esment documental d'aquest mas el trobem en el fogatge de 1515 amb el nom de propietari de:
"Miquel Puig Agut", al llarg del segle XVI es continuarà fent esment del mas com a "En Puig Agut". Al
segle XIX s'esmetna com a propietari a Josep Puig Agut, moment en què el mas limitava amb el Soler, el
Bellit, el Cruells, el Soler, can Carlos, amb els Montcaus i finalment amb l'Avencó. A inicis del XX, amb la
despoblació de les zones rurals, aquest mas, com tant d'altres quedaren abandonats.
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