Cal Soler
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
Els Hostalets
Emplaçament:
Carretera B-400, passat Sant Julià de Fréixens, casa a la dreta,
abans del trencall de Vallcebre.
Alçada:
1002
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.22131
1.82479
403009
4675017

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:
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08293-149
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
IPA 3705
Fàcil
Residencial
Privada
08293A002001000000AA
Anna Junyen Traserra
dv., 27/11/2009 - 01:00

Descripció
Masia de planta baixa, amb pis i golfes amb coberta a dues vessants i el carener paral·lel a
la façana de llevant. Hi ha alguna obertura petita distribuida pels murs de llevant i ponent,
però les que més destaquen són les noves obertures, fetes en la restauració del segle XX,
molt més grans. Les finestres són quadrades i tenen una biga de fusta que les sustenta. Hi
ha una construcció d'un cos rectangular gairebé adossat al mur de llevant, cobert a dues
vessants i amb el carener perpendicular a la façana. Un tercer cos quadrat cobert a dues
vessants, amb la teulada mig ensorrada i fet de totxo vist, és el que hi ha una mica més
apartat de la casa. Els murs de la casa són de pedra nova i no s'hi observa cap element
antic. Els coberts semblen més antics però tampoc conserven cap element original.

Història
Masia d'estructura clàssica i de les més antigues de Vallcebre, tot i que, amb la remodelació del
segle XX, ja no en conserva cap element. Pertanyia a Sant Julià de Fréixens però posteriorment
passà a Santa Maria de Vallcebre.
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