Carrer del Castell
Castellgalí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Bages
Nucli antic. Carrer del Castell.
Al nucli antic, al costat de la plaça Catalunya

Coordenades:

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

41.67677
1.83996
403443
4614539

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08061-44
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Pública
Ajuntament de Castellgalí i diferents propietaris

Nucli antic de Castellgalí
Can Casajoana

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Cortés Elía, Maria del Agua
dt., 02/05/2006 - 02:00

El carrer del castell era l'antic camí que menava des del centre del poble cap al castell que estava al turó.
Actualment és un carrer molt curt que parteix de la Plaça Catalunya i finalitza en el camí de Casajoana que
porta al cementiri. En aquest carrer només hi ha dues cases, de les qual una ha estat enderrocada
recentment. Cal Vives és una casa de planta, dos pisos, teulada a doble vessant amb el carener
perpendicular a la façana que s'obre al carrer. Està adossada a cal Ferreret que dóna a la plaça. -Nº 4 cal
Mestret: recentment ha estat enderrocada. Encara es pot veure la paret de la tina folrada amb cairons. -Nº 5
cal Vives: també dita Vives Vell. Hi havia uns estables; havia hagut una fassina i feien esperit de vi. A la
façana hi ha les inscripcions 1776, i Pera Casajuana a la llinda d'un balcó.

Observacions:
Actualment resta l'espai de cal Mestret buit com a solar.

Història
Aquest carrer s'originaria com a camí que comunicava el centre del nucli amb el castell i cal Casajoana. En
el moment en què es va ampliar la plaça construint noves cases també es van fer les d'aquest carrer, per tant
la seva evolució històrica va paral·lela a la de les cases del centre del nucli històric.
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