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Casserres
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Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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Bo
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BCIL (NN.SS text refós DOGC 4846 de 21/03/2007)
Fàcil
Residencial
Privada
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Descripció
Masia que forma part de la trama urbana de Casserres, incorporada al carrer de la Creu. És
de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a
dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Té paret mitgera
per la façana de ponent i la façana de llevant és cantonera i és més ampla.
A la façana del carrer de la Creu hi ha l'entrada amb arc carpanell i la inscripció de 1814 a
la dovella central. A la primera planta destaquen tres obertures, totes de llinda recta, amb

Pàgina 1

balcó i barana de ferro. A la planta segona, a l'eix de l'entrada, hi trobem una galeria de tres
arcs amb barana de ferro i dues obertures amb balcó.
Els paraments son de paredat sense arrebossar amb la pedra picada, mostrant les traces
d'algunes transformacions antigues, com alguna finestra tapiada amb pedra.
La distribucií interior de la casa és la pròpia de les masies de tres cossos. La planta baixa,
ara recuperada com a lloc de recepció i distribució, era la zona destinada a la producció i al
bestiar en èpoques remotes. S'accedia a la primera planta per unes escales de pedra, a
l'entrada a mà esquerra. Aquestes donaven accés a la sala noble o de presentació que feia
de distribuidor a les altres estances (cuina i habitacions). En aquesta sala que es conserva
majoritàrimaent amb el seu aspecte original, destaquen dues llindes de pedra amb
inscripcions: en una es pot llegir Mariagna Niubó y Bernadàs i l'any 1654 (en lletra cursiva) i
en l'altra només el nom Mariagna Niubó y Bernadàs.
Observacions:
També es coneix amb el nom de Can Niubó.
Conserva un important arxiu familiar, amb pergamins que es remunten des del segle XIV i
XV. També conserva una biblioteca amb gran varietat de llibres, sobretot de temàtica
religiosa.

Història
Els actuals propietaris de la casa són la família Niubó. El seu arbre genealògic es remunta al
segle XVI, quan encara la família conservava el nom de la casa; el va fer Jesús Niubó l'any
1945. Els priemrs que hi consten són Pau Niubó aàlies Bernadàs i Gerònima.
La casa s'esmenta en els fogatges de l'any 1553.
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