Casa del carrer Gran núm. 1
Calldetenes
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Casals. Carrer Gran núm. 1

Osona
Nucli urbà de Calldetenes Carrer Gran núm. 1 (O8506
Calldetenes)
Al començament del carrer Gran, a tocar amb l'Avinguda Pau

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

41.92525
2.2839
440625
4641725

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

08037-10
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries Aj.Calldetenes. Núm.1.4
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 59808DG4401N

Raquel Valdenebro Manrique
dc., 17/01/2007 - 01:00

Descripció
Edifici de planta rectangular que dóna inici al carrer Gran, dins del nucli urbà de
Calldetenes. Es tracta d'una casa exempta al seu cantó de llevant, precedida per un petit
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espai tancat similar a un pati interior, mentre que al cantó de ponent, s'adossa a l'edifici que
el segueix, conformant l'inici de la línia de façanes del carrer gran, orientada a migdia. Com
a edifici, la planta rectangular es cobreix a dues vessants, amb el carener paral·lel a la
façana principal, que s'orienta a migdia, seguint la línia del carrer. Compta amb planta
baixa, primer pis i pis sota teulada. La construcció sembla feta en mur de parament
irregular, que no s'aprecia, ja que la casa es troba arrebossada i pintada de color rosa.
Arquitectònicament, la planta queda desfigurada per la presència d'un cos quadrangular
que s'adossa a la façana de ponent, i que s'alça fins al primer pis, finalitzant de forma plana,
creant una terrassa a nivell del primer pis, protegida per una barana metàl·lica. Cal fer
especial significació en el fet de que les cantonades exteriors d'aquest cos no són iguals, i
mentre la cantonada sud-est, que dóna al carrer, és totalment quadrangular, la cantonada
nord-est, que només s'aprecia des del pati interior, es remata de forma arrodonida. A
migdia, sobre la vorera del carrer, i a l'alçada del primer pis, l'edifici compta amb l'altre
element que distingeix l'immoble. Es tracta d'una tribuna formada per mig hexàgon, que
sobresurt com un cos afegit de l'edifici. A diferència de la resta de la casa, aquest element
es troba sense pintar, i es remata a la part inferior amb un ressortit en forma de mènsula
molt rebaixada. S'obre als tres cantons vista amb finestrals de grans proporcions. Un altre
dels elements que caracteritza aquest edifici, és l'existència d'una ala de la teulada molt
pronunciada, sota la qual s'observa la presència d'una barbacana formada per travesses de
fusta treballades. A nivell d'obertures, l'edifici compta amb un seguit de finestres que es
reparteixen de forma regular a la planta baixa i l'alçada del primer pis. Es tracta de finestrals
quadrangulars sense cap element decoratiu. La façana principal es troba orientada a
migdia, amb entrada directa des del carrer Gran. L'accés es realitza mitjançant una porta
ubicada a l'extrem de llevant d'aquesta façana. Es tracta d'una porta allindada rectangular
sense cap element ornamental, a excepció d'un òcul obert sobre la part superior de dit
portal. El cos adossat a llevant, també compta amb un portal que permet l'accés a la planta
baixa d'aquest sector de l'edifici. Com a obertura singular, la casa compta amb un petit
finestral que permet la ventilació del pis sota teulada, i que s'obre a la façana de llevant de
l'edifici. Es tracta d'un finestró de forma semicircular, dividit en dos per un petit pilar central.
Aquest element es troba pintat de blanc, destacant cromàticament sobre el fons de la
façana rosa.
Observacions:
Aquesta casa figurava al llistat de normes subsidiàries de l'ajuntament de Calldetenes com
a casa del Carrer Gran núm 27.

Història
Cal pensar que es tracta d'un edifici aixecat al segle XX, possiblement durant la dècada del
1950, seguint la línia ja formada del carrer Gran. Arquitectònicament, cal pensar que es tracta
d'una casa aixecada en un sol moment constructiu, amb modificacions i reformes interiors,
adaptant-la a les noves necessitats.
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