Cal Torrenter
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
adossada al sud del mas.

Bages
Camí de Viladelleva, s/n. Callús
Al nord est del terme de Callús, al final del Camí a Viladelleva,

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

41.82022
1.79968
400312
4630512

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Viladelleva o Can Feliu
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08038-40
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1848
Dolent
Presenta la façana molt deteriorada amb el morter que es
desfà i amenaça en enrunar-se
Inexistent
Obert
Sense ús
Privada
08037A008000010000LF

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

Descripció
Masoveria adossada al Mas Viladelleva, Aquesta construcció presenta una alça de tres
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pisos amb una porta d'accés de petites dimensions i llinda de pedra. Al costat s'obre una
finestra. Al pis del mig trobem dues finestres més també amb els marcs i llindes de pedra,
mentre que a la part superior, s'obre una nova finestra però també destaca una balconada
coronada per un arc de punt rodó. La construcció del mas és tot de pedra picada i la
coberta de teula a dues vessants. Disposa d'una pati o era a l'exterior tancada per murs, on
també s'hi ha construït corrals que es troben enrunats.

Història
La família Cabanas d'Oristà, també propietària de les Comes de Cererols i de Viladelleva, el
1848, feu edificar aquesta masoveria adossada a migdia del mas Feliu o de Viladelleva. El
primer masover que hi visqué fou Peremiquel Roca provenint de Súria, Aquesta família
visqueren a la casa fins la primera meitat del segle XX quan Montserrat Peramiquel marxà de
can torrenter per anar a viure a Santpedor, el 1928. Fou aleshores quan els nous masovers
s'instal·laren, Jaume Pardell i la seva esposa Catalina i el 1964 en vingueren de nous fins el
1971 que quedà abandonada.

Bibliografia
-SALA, Lluís. "Masies Callussenques: Cal Torrenter". El Poble núm. 34. 2006.

Pàgina 2

Pàgina 3

