Casa Llobregat 70
Puig-reig
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Carrer Llobregat 70, 08692-Puig-reig
L'Hospital

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

41.97757
1.87959
407177
4647893

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:

Descripció
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08175-199
Patrimoni immoble
Edifici
Popular Contemporani
XX
1900
Bo
Inexistent
BCIL 47
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:7280315DG0478S
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero
dj., 10/03/2011 - 01:00

És un edifici de planta rectangular alineat al carrer Llobregat de planta baixa més dos
plantes pis. Els murs exteriors són amb acabat arrebossat molt auster i els emmarcaments
e portes i finestrs d'obra també arrebossada. Els tancaments són alineats a tota la façana
principal, excepte els balcons situats a les plantes pis 1 i 2 i el ràfec de totxo vist de la
coberta.

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. La família Riera es va construir la casa amb
baixos destinats a fusteria, activitat que han mantingut fins fa pocs anys.
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