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Cal Mulera o cal Rius

Descripció
Casa entre mitgeres situada al carrer de Les Casetes. És una casa petita, de planta baixa i
dos pisos sota teulada a doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal que
s'obre a nord-oest, al carrer. La façana no és simètrica, tot i que presenta una estructura
harmònica; té dues portes, la del centre més ample i totes dues amb llindes de pedra
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horitzontals. A més, a la planta baixa hi ha una finestra. També te dues finestres a cada pis,
les del primer són més altres i les del pis sota teulada són baixes. Destaca la llinda de la
finestra central que a la part inferior està tallada amb una decoració flamígera que recorda a
les finestres gòtiques de moltes masies. La llinda de la porta principal té una decoració
tallada, la data 1765 i una creu amb un xiprer a cada costat situada al mig de les xifres;
sobre la llinda hi ha un arc de descàrrega de lloses de pedra disposades a plec de llibre.
L'obra de la casa és de pedra, amb cantoneres ben tallades.
Observacions:
Anteriorment aquesta casa era coneguda com cal Fideuer, i en altre moment com cal Bravo,
fent referència a les persones que hi vivien.

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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