Cementiri de Puig-reig
Puig-reig
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Carrer de l'església S7n, 08692-Puig-reig
Carrer Major

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

41.97269
1.87999
407203
4647351

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

08175-170
Patrimoni immoble
Obra civil
Noucentisme Contemporani Popular
XIX-XX
1925
Bo
Inexistent
BCIL 19
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Puig-reig
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero
dt., 08/03/2011 - 01:00

Descripció
El cementiri municipal de Puig-reig es una construcció formada per un clos tancat on es
disposen, de manera alineada i formant carrers i places, els nínxols. El nucli més antic
destaca per la seva frondosa vegetació, dominant els altius xipresos, i un petit espai
reservat a tombes i, modernament, als dipòsits de cendres
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Història
El poble va créixer espectacularment, a finals del s.XIX, gràcies a la nova activitat econòmica
vinculada al tèxtil; varen proliferar els serveis i el nou nucli urbà va començar a créixer a partir de
la plaça de la Creu. Es formà un poble allargassat, paral·lel al Llobregat i a la carretera, amb gent
procedent de l'Alt Berguedà i de les zones rurals veïnes del Baix Berguedà, al mateix temps que
els propietaris de les fàbriques creaven les seves colònies. El poble es va convertir en un nucli
de serveis de la mà de comerciants i gent d'oficis que va aprofitar l'oportunitat que oferia el
creixement industrial i urbanístic de les colònies. El vell cementiri, adossat al sector de migdia de
l'església rompanica fou traslladat a un lloc proper, ben assoleiat i amb capacitat per creixier.
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