El Cerver
Collsuspina
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
Camí de Sant Cugat de Gavadons
Al raval de Les Casetes, al camí cap a Sant Cugat de Gavadons.

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

41.83158
2.17482
431480
4631406

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

Descripció
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08070-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Regular
Degut a que està deshabitada no està cuidada i no es manté.
Legal
PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
Fàcil
Residencial
Privada
08069A00400016
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dv., 20/09/2013 - 02:00

Masia formada per dos cossos situats formant angle recte, de planta baixa i pis, amb
cobertes a doble vessant. La façana principal orientada a migdia, presenta porta allindada
de pedra i llindes i brancals de finestres de pedra al volum de llevant, el més antic, i de maó
en el més nou situat a la banda de ponent. Al costat de la casa hi ha una cisterna d'aigua de
pluja que data del 1905.
Observacions:
En alguns documents encara apareix la denominació Cal Jan, deguda a l'anterior habitant
del mas.

Història
Aquesta casa era una masia amb dedicació agrícola i ramadera, i al llarg dels anys ha anat
agafant el nom de la persona que n'era l'arrendatari o masover, així durant els anys 60, ja que hi
vivia un arrendatari anomenat Pere, la casa va passar a dir-se Can Pere; més tard va passar a
ser anomenada Can Rius; i els darrers anys la gent l'anomenava El Jan o cal Jan, el sobrenom
del darrer arrendatari que hi va viure. El propietari actual, del mas Oller, li ha posat el nom El
Cerver. No s'ha recuperat documentació que en faci referència, tot i que l'estructura general
mostra una masia que possiblement es va construir a finals del segle XVIII o inicis del XIX.
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