Cal Solà
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Sant Julià de Fréixens
Carretera de Guardiola a Saldes, km 7,2; pista a mà dreta.
1092

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

42.22894
1.80866
401690
4675883

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08293-17
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
IPA 3709
Fàcil
Residencial
Privada
08293A001000610000AA
Anna Junyent Traserra
dc., 15/04/2009 - 02:00

Masia fruit de diferents etapes constructives, la darrera de les quals, correspon al segle
XVIII. Consta d'una planta baixa, dos pisos i golfes, coberta a dues vessants i amb el
carener perpendicular a la façana de ponent. La maçoneria dels seus murs permet apreciar
les diferents construccions. En la part corresponent a la segona ampliació es pot apreciar
una doble eixida d'arcs de mig punt sustentats per pilars i una balconeta de fusta, unida per
la teulada a un altre cos més pobre a la part de migdia. Al costat de la masia hi ha la
masoveria, també amb coverta a doble vessant.

Història
La Masia de Cal Solà està documentada des de l'edat mitjana: el 1495 s'esmenta un tal
Bartomeu Solà de la parròquia de Sant Julià de Fréixens. Apareix al fogatge de l'any 1553. Els
segles XVII-XVIII amplià les seves propietats esdevenint una de les masies més grans del terme.
És una masia característica del Berguedàamb planta rectangular amb el carener perpendicular a
la façana, amb una estructura interna de tres cossos paral·lels, el central més ample, i coberta a
dues vessants. Consta de planta baixa, primer pis i golfes, i té un esquema fàcilment ampliable.
Clar exemple de masia gran, l'ampliació de la qual comporta l'annexió de petits cosssos laterals
destinats a corts, pallisses i porxos, que n'han modificat força la fesomia inicial.
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