Cal Magre
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Camí de Viladelleva s/n. Callús
Situada dins la propietat de Can Garriga.

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

41.78512
1.79129
399561
4626625

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Garriga
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08038-17
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
Desconegut
Bo
Ha estat completament restaurada per convertir-se en
restaurant
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
001006900CG92F0001SS

Joan Casas Blasi
dl., 01/09/2008 - 02:00

Descripció
Construcció de pedra, de planta quadrada i teulada a doble vessant. La part superior de les
façanes presenta un repujat més modern sobre el qual es recolza la coberta. La façana
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principal disposa de dues portes i un porxo. El mas és de 3 pisos. En el tercer pis s'obre
una finestra de grans dimensions decorada amb maons i amb acabada amb arc. Al segon
pis, damunt del porxo s'obren un conjunt de quatre balcons i a la part superior un gran
finestral acabat amb arc. Hi ha diverses construccions que antigament foren corrals ben
conservats i també fets de pedra afegits al cos principal així com una gran era. Tot l'espai
exterior de la masia es troba molt ben cuidat degut a l'activitat de restauració que s'hi
desenvolupa. Es pot observar com elements decoratius recolzats a les parets de la casa
com per exemple una premsa d'oli, algun barril de fusta convertit en test, etc.
Observacions:
És un restaurant

Història
L'antic nom de Cal Magre és desconegut fins que el 1860 Josep Arderiu i Garriga es ven la casa
al matrimoni format per Joan Planas i Caterina Colldeforn. Aquest matrimoni vivien als Manxons i
eren coneguts popularment com els de Cal Magre. En comprar la casa aquesta serà coneguda
així.
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