Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 6
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Carrer Reverend Josep Puigbó, 6. Callús
Es troba al nucli antic del poble, conegut com l'Arraval.

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

41.78292
1.78374
398930
4626389
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Any:
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Notes de conservació:

08038-111
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Edifici
Contemporani
XX
1900
Regular
Presenta la pintura de la façana deteriorada i a la part alta el
realçat no es troba arrebossat deixant a la vista el parament
de totxo
Inexistent
Restringit
Altres
Privada
9065201CG9296N0001WZ
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El Raval
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó

Edifici de planta rectangular, d'un sol pis però amb un realçat de nova construcció fet de
maons, just sota la coberta que és de teula i a doble vessant. La façana principal presenta
tres grans obertures: La central és l'accés principal, presenta un arc en forma de piques
treballat amb cairons i dues columnes adossant-se a l'intradós que on s'emmarca la porta
de fusta. A banda i banda s'obren dues grans finestres amb el mateix tipus de decoració. La
finestra que es situa a la banda est de l'accés principal es troba tapiada amb maons,
l'obertura de l'oest es troba parcialment tapiada però amb una finestra de nova construcció.
La façana situada al sud (al carrer de Montserrat, 1) té quatre portes principals amb els
marcs igualment decorats amb cairons i coronades amb un arc d'inflació construït també
amb cairons.
Observacions:
És un garatge.

Història
Durant el primer terç del segle XX s'edificà la part més elevada del carrer de Santpedor. És
llavors quan neixen els carrers Muntanya, Montserrat, Verdaguer i el carrer Louis Dupont (que
pren el nom en agraïment a l'enginyer de l'empresa Solvay de les mines de potassa de Súria que
facilità l'adquisició dels terrenys per edificar) (SALA, Ll. Et alli. 1996:13 ).
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