Cal Cantamisses
Sant Joan de Vilatorrada
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Vilatorrada)

Bages
Sant Joan de Vilatorrada
C/ Sant Mateu, 2 cantonada amb el C/ del Pont, 20 (Sant Joan de

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

41.74604
1.80569
400697
4622269

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08218-88
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
1904
Regular
Malgrat estar deshabitat des de fa uns anys, l'estat de
conservació de la casa és bo. A pesar d'aquest fet i del seu
valor estètic, el seu enderroc és previst en breu.
Inexistent
Ref. Cadastral: 0825714 DG0202N 0001 ZY
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A09000
Arqueociència S.C. SL (Raquel Valdenebro)
dj., 15/03/2001 - 01:00

Descripció
Edifici cantoner de planta rectangular cobert a quatre aigües amb teula. És format per
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planta baixa, dos pisos i golfes. Construït en mur de maçoneria amb pedra irregular
unificada amb calç, es troba exteriorment arrebossat amb ciment. La planta baixa és oberta
a les dues vessants vistes de carrer, la del carrer Sant Mateu i la del carrer del Pont amb
dos números diferents. Les portalades d'entrada són fetes amb un arc molt rebaixat. Al
primer pis i segon pis s'obren a la façana de carrer Sant Mateu un seguit de finestrals
rectangulars amb balcons als dos centrals. La façana del carrer del Pont s'obre al primer i
segon pis amb dues grans galeries obertes al carrer amb dues grans arcades molt
rebaixades. Decora la façana del carrer del Pont un rellotge solar ubicat sota la teulada.

Història
El carrer del Pont és un dels carrers històrics que neix a finals del segle XIX com a conseqüència
de la concentració humana que el funcionament de les fàbriques tèxtils (Borràs, Burés i Gallifa)
estava produint. La seva orientació (perpendicular al riu i a la resta de carrers que neixin en
aquells moments) respon a l'existència tradicional del pont, conegut com a Pont Petit, que
permetia travessar el riu Cardener i contactar la vila amb la carretera de Cardona. El carrer
doncs, constituïa una prolongació natural d'aquesta via de comunicació. Bona part de les cases
del carrer són construïdes entre el 1900 i 1904, és el cas de les dues cases que avui tenen
entrada pel carrer Vilaseca, la nº 31 i nº 33, encara que algunes altres de la banda de cases de
migdia són més antigues. El 1905, al Registre Fiscal d'Edificis deixa constància de què en
aquells moments existien ja al carrer del Pont un total de quinze cases en el tram entre el carrer
Vilaseca i el carrer Major (SOLANELLES,1999). El 1917 l'Ajuntament de la vila va aprovar les
obres d'urbanització i de construcció de voreres d'aquest carrer i del carrer del Riu, per tractar-se
dels dos carrers més transitats del poble (SOLANELLES,1999) .El creixement urbanístic
posterior va acabar d'omplir els buits del carrer amb noves construccions durant els anys vint i
trenta del segle XX. La casa anomenada Cal Cantamisses es troba ubicada en un dels extrems
de l carrer del Pont. Es tracta d'una casa construïda vora l'any 1900-1904, i aviat es convertí en
una casa de lloguer per a inquilins. El nom de Cantamisses és precisament el d'un dels seus
inquilins que era especialment aficionat als afers de l'església. Així mateix, la casa era coneguda
per haver instal·lada una barberia al primer pis, sent coneguda també amb el sobrenom de La
Barberia. Aquest negoci va estar en marxa fins els anys seixanta. Adossat al seu cantó de
llevant per la banda del carrer del Pont hi havia antigament un forn d'obra.
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