Cal Joan de Ripés
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
per una pista de 4 metres.
Alçada:

Berguedà
Clot de les barraques
Accés pel Camí de Cardona, a través de Cal Genic fins a la masia,
613

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.97671
1.81892
402149
4647865

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08049-95
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Regular
Pateix deteriorament propi per manca de manteniment
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08048A00900039
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Cal Joan de Ripés és una masia adossada a Ripés, formant un sol volum però dividit
interiorment. Ambdues fonamentades directament damunt la roca. Cal Joan de Ripés
originàriament tenia una planta rectangular a la que s'hi han afegit diverses ampliacions.
La més important sembla que fou l'ampliació nord, fet que queda clarament representat
amb el carener de la teulada desplaçat cap a sud. Els altres dos afegits tingueren lloc a la
façana oriental de la masia, mentre que la terrassa de la cara principal li conferí la particular
fisonomia d'aquesta construcció.
Presenta una coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral?lel a les façanes
principals, estructura de fusta i parets de maçoneria arrebossada amb carreus escairats a
les cantoneres. Les ampliacions utilitzaren la pedra vista i altres materials com els rajols,
mentre que les obertures són àmplies cap al sud i petites vers al nord.
La masia disposa de nombrosos coberts i porxos, el més rellevant del qual queda adossat a
la façana sud. Es tracta probablement de l'antic paller, fet de pedra en planta baixa i de maó
en el pis, amb la coberta de teula àrab i estructura de formigó.

Història
La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya
de l'any 1923, amb el nom de "Casa de Arripés".
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