Cal Benet
Borredà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Plaça Major nº 2, 08619-Borredà
Nucli antic de Borredà

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

42.1356
1.9939
416854
4665322

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08024-18
Patrimoni immoble
Edifici
XVII-XIX
Bo
La casa fou restaurada per l'arquitecte Ramon Puig l'any 1988.
Legal
Qualificat com a edifici d'Interès a les NNSS-2002
IPA nº 3185
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
C. Sellés, R. Serra, P. Cascante
dl., 16/02/2004 - 01:00

Descripció
Casa entre mitgeres, amb planta baixa, dues plantes superiors i sota coberta, La casa,
restaurada l'any 1988, és coberta a dues vessants i amb el carener paral·lel a la façana.
Destaca la gran portalada d'accés, d'arc de mig punt format amb dovelles de grans
dimensions i que encara conserva tallada la data de 1640; a la primera i a la segona planta
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es conserven les finestres amb les llindes originals de pedra i algunes de les quals foren
convertides en balcons, incorporant baranes de ferro forjat. La planta sota teulada destaca
per què, com altres cases de Borredà de famílies de paraires, té grans arcades d'arc de mig
punt rebaixat que permetien ventilar aquest nivell que feia d'estenedor de la llana.

Història
Cal Benet és una casa construïda a mitjans s. XVII davant de la l'església parroquial de Borredà,
a la plaça Major del nucli urbà. Correspon a una família de paraires benestants de Borredà,
membres del gremi de Paraires i teixidors de Sant Joan, els Cirera, que van emparentar amb la
família Graugés, del mateix gremi i descendents de la masia del mateix nom.
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