Cal Mulera o cal Rius
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
C / Les Casetes, 10
Al Raval de Les Casetes

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

41.83082
2.17521
431512
4631321

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Raval Les Casetes
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08070-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Regular
La casa està deshabitada.
Inexistent
IPAC 22615
Fàcil
Residencial
Privada
1616511DG3311N

María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dj., 06/02/2014 - 01:00

Descripció
Casa situada a l'extrem sud del carrer de Les Casetes, formada per dos volums, el de la
cara nord que forma l'habitatge i el que es troba al costat sud que era un cobert. La casa té
planta rectangular, amb planta baixa i pis sota teulada a doble vessant amb carener paral·lel
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a la façana principal que s'obre a ponent, al carrer. La façana presenta porta principal a un
lateral, amb llinda de pedra horitzontal, i una finestra a la planta baixa. Al pis té dues
finestres de petites dimensions, una amb llinda de pedra i l'altre de maó, però amb
muntants de pedra ben tallada. L'obra és de pedra disforme unida amb morter i encara
conserva l'arrebossat de calç. L'Edifici afegit a la façana sud és de planta i pis, amb
finestres petites i accés directe al primer pis a través d'una graonada externa. Actualment
està deshabitada.
Observacions:
A l'Inventaria de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat consta com Can Rius i la
numeració del carrer és 11.

Història
El Raval de Les Casetes és un barri de Collsuspina que es troba a la banda nord del nucli urbà,
a l'altre costat de la carretera N-141 de Vic a Manresa. El barri es va configurar inicialment al peu
del camí Ral o camí de Muntanyola, amb cases que es van començar a construir a mitjans del
segle XVIII, tal i com veiem a les llindes de les cases (1765, 1770, 1782), i amb la construcció
d'aquest raval s'ampliava el nucli del poble per la banda nord. Durant la primera meitat del segle
XX es van construir altres cases i xalets entre les antigues masies el Cerver i la Torre Magra,
ampliant considerablement aquest nucli. Al 1780 Collsuspina tenia 31 cases, 14 de les quals
formaven el nucli urbà de la població. Les llindes de les cases del poble indiquen que entre el
1750 i 1790 es feren moltes cases noves, coincidint amb l'època en que es comencen a fer
habitatges al peu del camí de Muntanyola, originant aquest raval. El 1860 la població era de 64
famílies, i al moment de màxima població hi vivien 454 habitants. El 1910 ja tenia 361 habitants,
86 edificis, dos hostals, una escola mixta i tartana per anar a Vic, segons la Geografia general de
Catalunya de Carreras Candi. Actualment hi ha 347 habitants (cens de 2012).
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