El Raval
Callús
Ubicació
Comarca:
Bages
Lloc/Adreça:
El Raval
Emplaçament:
Es troba principalment entre el carrer del Riu, la carretera cap a
Cardona i carrers adjacents.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.78425
1.78285
398858
4626538

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:

08038-38
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
S.XIX
Regular
Algunes construccions presenten major grau de degradació
que d'altres, sobretot la part més antiga.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Joan Casas Blasi
dl., 01/09/2008 - 02:00

Descripció
Part antiga de l'actual nucli urbà, D'aquesta part antiga destaquen algunes edificacions
antigues sobretot les que es troben en la part inicial del nucli que era conegut com "La
Bomba". Es distingeixen en gran part per mantenir un estil arquitectònic semblant,
construccions de pedra, amb una alçada de dos o tres pisos màxim, amb les finestres amb
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llinda de pedra o obra. D'entre aquestes construccions es poden destacar les edificacions
més antigues situades a la Carretera de Cardona números. 2,4, 8,10, 12, 23 i 26.

Història
Durant el segle XIX la major part de població es concentrava als Manxons on hi vivien unes 18
famílies (SALA, Ll, et alli 1996 pàg. 11), però existia també una altre agrupació de cases que es
coneixia com "La Bomba" i també "l'Arraval" i que es trobava a peu del gual del camí que,
provenint de Santpedor, creuava cap als Manxons. Es tractava d'un conjunt de set cases que
segurament ja existien en bona part a finals del segle XVIII (HOYÀS, N. 1999). A partir del 1851
coincidint amb la finalització de les obres de la carretera es comença a vendre diversos terrenys i
a edificar a la carretera de Cardona que es configurar com l'eix vertebrador del creixement
urbanístic. Les primeres vivendes es construïren de forma dispersa prop de La Bomba i a partir
d'aquí cap a l'interior. Així doncs el 1861 trobem documentada Ca l'Estrada, i tot seguit, Ca Jan,
Cal Paloni, Cal Puigverd, etc.
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