Cal Marsalet Vell
L'Espunyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
carretera.

Berguedà
A la zona de Sants Metges
A la C-26, aprox. Al km 136,2 hi ha la casa, és molt a prop de la

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

42.05456
1.76963
398190
4656566

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:

08078-79
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08077A005000250000HH
Sara Simon Vilardaga
ds., 03/07/2010 - 02:00

Descripció
Aquesta masia es troba emplaçada a pocs metres al nord de la carretera de Berga a
Solsona (i del camí ramader), al costat oest del torrent del Clot de Foubes (inici de la Riera
de Navel), i amb els Cingles de Capolat a l'esquena, al nord el morral de la Malla i al nordest el de Sant Salvador. Es tracta d'un petit conjunt format per la casa amb algun annex
adossat, el cobert o paller i algun altre cobert menor. La casa és de planta quasi
quadrangular, formada per planta baixa, planta primer i unes petites golfes; té coberta a dos
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vessants amb el carener nord-oest a sud-est. Actualment potser es considera com a façana
principal la que queda més encarada al sud-est, mirant cap a la carretera, però ho és la que
dóna cap al sud-oest (o sigui que té el carener paral·lel a aquest frontis). Els murs són fets
amb un paredat irregular format per pedres desbastades de mides i formes diverses i
cantoneres de grans carreus de pedra ben tallada i picada. La porta principal, l'original, és a
la façana sud-oest, és de brancals de grans carreus ben tallats i polits i llinda d'arc rebaixat
fet de maó massís posat de pla. Actualment, però té una altra porta d'accés a nivell de
planta primera, a la façana sud-est, i a la que s'hi accedeix a través d'una escala exterior;
aquesta porta és de muntants i llinda plana, tot de maó massís. Pel que fa a la resta
d'obertures, les finestres, en trobem al mur més nord de petites dimensions i feta amb
quatre carreus, un per brancal, un altre de llinda plana monolítica i un d'ampit, són de pedra
polida i punxonada; a la façana sud-est, a planta baixa, n'hi ha un altre de similar però amb
llinda de maó; ambdues estan tapiades. La majoria de les altres obertures són emmarcades
en maó massís i amb llinda plana del mateix material. A la façana principal, sobre la porta
d'accés, hi ha la traça d'una altra obertura tapiada, feta de brancals de pedra i llinda de
fusta. Adossat al mur més de llevant hi ha uns coberts, un de senzill sense murs, i l'altre de
murs de pedra; al mur posterior hi ha un petit cos sobresortit de fet de maó. A pocs metres
al sud-oest hi ha un cobert de factura contemporània, és de dos nivells, la planta baixa
destinada al bestiar i la superior a paller.

Història
Aquesta masia es troba emplaçada a pocs metres al nord de la carretera de Berga a Solsona (i
del camí ramader), al costat oest del torrent del Clot de Foubes (inici de la Riera de Navel), i amb
els Cingles de Capolat a l'esquena, al nord el morral de la Malla i al nord-est el de Sant Salvador.
Es tracta d'un petit conjunt format per la casa amb algun annex adossat, el cobert o paller i algun
altre cobert menor. La casa és de planta quasi quadrangular, formada per planta baixa, planta
primer i unes petites golfes; té coberta a dos vessants amb el carener nord-oest a sud-est.
Actualment potser es considera com a façana principal la que queda més encarada al sud-est,
mirant cap a la carretera, però ho és la que dóna cap al sud-oest (o sigui que té el carener
paral·lel a aquest frontis). Els murs són fets amb un paredat irregular format per pedres
desbastades de mides i formes diverses i cantoneres de grans carreus de pedra ben tallada i
picada. La porta principal, l'original, és a la façana sud-oest, és de brancals de grans carreus ben
tallats i polits i llinda d'arc rebaixat fet de maó massís posat de pla. Actualment, però té una altra
porta d'accés a nivell de planta primera, a la façana sud-est, i a la que s'hi accedeix a través
d'una escala exterior; aquesta porta és de muntants i llinda plana, tot de maó massís. Pel que fa
a la resta d'obertures, les finestres, en trobem al mur més nord de petites dimensions i feta amb
quatre carreus, un per brancal, un altre de llinda plana monolítica i un d'ampit, són de pedra
polida i punxonada; a la façana sud-est, a planta baixa, n'hi ha un altre de similar però amb llinda
de maó; ambdues estan tapiades. La majoria de les altres obertures són emmarcades en maó
massís i amb llinda plana del mateix material. A la façana principal, sobre la porta d'accés, hi ha
la traça d'una altra obertura tapiada, feta de brancals de pedra i llinda de fusta. Adossat al mur
més de llevant hi ha uns coberts, un de senzill sense murs, i l'altre de murs de pedra; al mur
posterior hi ha un petit cos sobresortit de fet de maó. A pocs metres al sud-oest hi ha un cobert
de factura contemporània, és de dos nivells, la planta baixa destinada al bestiar i la superior a
paller.
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