Casa del carrer Gran núm. 6
Calldetenes
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Nucli urbà de Calldetenes Carrer Gran num. 6 (08506
Calldetenes)
c/Gran núm. 6 de nucli urbà de Calldetenes

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

41.9252
2.28354
440595
4641719

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
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:

08037-15
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1758
Bo
Legal
Normes subsidiàries Aj.Calldetenes. Núm.1.5
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A09001

Raquel Valdenebro Manrique
dj., 16/11/2006 - 01:00

Descripció
Edifici de planta rectangular entre mitgeres cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a
la façana. Compta amb planta baixa, primer i segon pis, i la façana principal, encarada al
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nord, segueix la línia de façanes que constitueix el carrer Gran, dins del nucli urbà de
Calldetenes. La planta baixa s'obre amb tres portals, un central i principal rematat a la part
superior per una llinda monolítica en la qual s'inscriu la següent: "año del senyor, 1758". A
ambdós costats s'obren dos portals rematats per un arc molt rebaixat, que semblen haver
estat oberts durant una reforma posterior, segurament a mitjans del segle XX. Al primer pis,
sobre el portal principal, s'escau un balcó que es recolza just sobre la llinda monolítica,
protegit per una barana de ferro i que sembla tractar-se d'una incorporació també del segle
XX, segurament producte d'una ampliació de la finestra central. A banda i banda, s'obren
dues finestres quadrangulars amb les obertures reforçades amb carreus i llindes ben
treballades i amb un ampit inferior. Al segon pis, s'obren tres finestres similars, que
s'escauen directament sota el voladís de l'ala, amb ampits motllurats, i el perímetre exterior
pintat. L'aparell constructiu de la casa podria ser mur de mamposteria irregular, però no
s'aprecia, ja que es troba arrebossada i pintada en color blanc, deixant a la vista només els
carreus de les obertures constructives.
Observacions:
Al llistat de les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Calldetenes apareix com a casa del
carrer gran núm. 32

Història
Cal pensar que el 1758 que s'indica a la llinda pot ser considerat com l'any de finalització de la
casa. L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. Al
1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. De forma indirecta, coneixem la
seva existència a través dels fets de l'assassinat del procurador reial Francesc Torrent del Prat a
mans del bandoler Perot Rocaguinarda, que es va cometre a les cases del nucli de Calldetenes.
Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic
a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer Gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant
Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça: la Plaça Vella, i el conjunt es
va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Per les noticies que han
arribat, cal assenyalar que les edificacions més antigues del poble es corresponen a les cases
del barri del Serrat, carrer de França, carrer Gran i Plaça Vella. L'urbanització i constitució
d'aquests carrers es correspon al segle XVII i sobre tot al segle XVIII, moment en el qual s'escau
cronològicament la casa i la llinda. Arquitectònicament, es tracta d'un edifici molt semblant a la
veïna casa del carrer Gran nº 8, que possiblement és del mateix moment.
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