Can Grau de Vall-llosera
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Osona
C. del Sol, 44

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

41.81763
2.23744
436666
4629809

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

08017-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
La coberta es troba en mal estat i presenta cert estat de
deteriorament per trobar-se deshabitat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
6899011DG3269N0001PQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dv., 31/01/2014 - 01:00

Descripció
Can Grau és una casa del segle XVIII. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura
en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc pla de pedra carejada. La
resta de finestres de la façana i del lateral són d'arc pla arrebossat, algunes de factura
moderna. A la façana posterior hi ha dues finestres ceràmiques, així com una de pedra
carejada tapiada. Al costat de llevant s'hi adossa un volum d'un sol cos i de construcció
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posterior, de les mateixes característiques però d'inferior alçada. En aquest les obertures
són amb llinda de fusta i brancals ceràmics. A la façana posterior i de llevant hi havia
adossats cossos annexes que han estat enderrocats. El tractament exterior dels murs és
arrebossat, que en alguns trams es troba deteriorat i s'observa el parament de pedra. El
ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.

Història
Fins a l'any 1936, la part llevantina del carrer del Sol, on està situada Can Grau, pertanyia al
terme de Seva.
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