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FINCA RÚSTICA CAN PERIQUES del municipi de Torelló.                                       Ref. 1.8-8 

 

 

 

La Torre Nova de la Coromina, o Torre Pericas, és una casa projectada per Josep Maria Pericas 
el 1920 amb estil noucentista i on també s'aprecien influències neoromàniques. Es troba al 
terme municipal de Torelló.  

Va ser concebuda com a casa d'estiueig per a l'arquitecte i la seva dona. Està situada entre el 
Puig de les Tres Creus i la Coromina, casa pairal de l'arquitecte Pericas. Compta amb una torre 
de pedra, que havia servit de colomar, i tres plantes (incloent l'habitatge tradicional dels 
masovers, a l'entrada). La planta principal inclou una capella i terrassa amb vistes al jardí 
principal, que barreja elements noucentistes i modernistes, com la font-bassa dels lleons.  

La casa residencial és de planta rectangular amb una torre de secció quadrada adossada a la part 
esquerra. Aquesta està constituïda per quatre pisos, tots ells amb finestres, amb coberta a 
quatre vessants. El portal de la casa fa espona a la torre i és adovellat formant un arc rebaixat. 
Al primer pis s'hi distribueixen finestres rectangulars, mentre el segon les obertures són més 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Pericas
https://ca.wikipedia.org/wiki/1920
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noucentista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Neorom%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estiueig
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Coromina_(Torell%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colomar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dovella
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petites i les llindes són decorades amb esgrafiats d'un color rogenc. A tramuntana s'adossa una 
galeria coberta a un vessant amb badius a la part alta. A l'angle sud-est hi ha la Verge del Roser. 
És construïda amb pedra d'aparell regular i amb alguns sectors decorats amb esgrafiats. 
L'edificació està envoltada de jardins i tancada per un mur de pedra construït amb còdols de riu.  

Planta construïda de 470 m2 

 
Planta baixa de 400 m2  
 
Planta primera de 320 m2 destinats a vivenda 

 
 
Planta segona de 320 m2 destinats a vivenda per reformar 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Verge_del_Roser
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Finca rústica de 8 has. amb 3,5 has. de conreu, 1,5 has de jardí i resta de bosc. 
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Serveis: 

 Aigua de xarxa municipal 

 Instal·lació fotovoltàica d’autoconsum i energia elèctrica de xarxa 

 Calefacció 

 Accés asfaltat 

 Edificació annexe per taller i magatzem 

 Hort 

 Jardí 
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Valor proposat:   1.800.000 eur 

 

Publicació: 

www.rusticgestio.com 

 

 

www.idealista.com 

 

 

www.habitaclia.com 

 

 

 

www.masiarustica.com 

 

 

 

www.fotocasa.com 

 

 

 

www.yaencontre.com 

 

 

 

 Signat, a Sant Quirze de Besora, dia 24 de agost de 2020 

        

Joan Soldevila i Guardiola 

Enginyer Tècnic Forestal 

Col·legiat núm. 4818 

P/ Bisaura nº2 1º2º 

08580 Sant Quirze de Besora 

Barcelona 

e-mail: joansoldevila@yahoo.es 
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