Puigventós
Castellar del Riu
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Berguedà
A la zona de Castellar del Riu
Prop de la carretera que puja als Rasos de Peguera.

Coordenades:

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

42.11807
1.7793
399091
4663607

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08050-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08049A005000240000OU
Sara Simon Vilardaga
dt., 12/07/2011 - 02:00

Descripció
Es tracta d'una masia d'estructura clàssica, formada per planta baixa, primera i sotacoberta, té teulada a dos
vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. L'estructura és orientada vers migdia.
Recentment la casa i els annexes han estat totalment reformats i adaptats per a l'ús de turisme rural. Els
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murs són bastits amb paredat irregular i grans carreus a les cantoneres. Les obertures responen a les
modificacions recents per a adaptar-la als nous usos. La casa té alguns annexes i cossos adossats al seu
voltant. Al costat de llevant de la casa hi ha l'edifici que es corresponia al paller o porxo, actualment també
ha estat adaptada com a vivenda de turisme rural.

Observacions:
La masia funciona com allotjament de turisme rural.

Història
La masia de Puigventós presenta una estructura que podria correspondre a una obra del segle XVII o XVIII.
A nivell documental, però no tenim referències conegudes fins al segle XIX. En el llibre "Registro de las
casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), en l'apartat
corresponent a Castellar del Riu trobem la referència Puigventós. La denominació de Clot del Rabeu és la
que era més habitualment emprada. En el llibre "Amillaramiento de dicho distrito certificado el anyo de
1862" (Conservat a l'Arxiu Municipal), figura la masia Puigventós com a possessió de Francisco de
Mallorca.
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