Les Solanes
Castellcir
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
Al peu meridional del Serrat Rodó
A l'extrem sud-est de l'antic terme de Castellcir
752

Coordenades:

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

41.76439
2.18105
431927
4623941

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

Descripció
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08055-120
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII
1750
Regular
Hi ha parts del parament trencats, i l'acció d'una planta enfiladissa i
dels agents meteorològics l'està degradant.
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
000802100DG32C
Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)
dc., 01/07/2020 - 02:00

Petit edifici de planta rectangular, amb orientació nord-oest/sud-est. El cos principal té planta baixa, primer
pis i pis sota coberta, amb un petit annex a l'extrem oest amb tan sols planta baixa i primer pis. La façana
del cos principal, orientada a migdia, té dues obertures allindanades per nivell: una porta i una finestra
enreixada a la planta baixa, dues grans finestres amb ampit al primer pis i dues finestres menors (només una
amb ampit) a la planta sota coberta. El cos annex tan sols té una obertura per planta. L'aparell és de
maçoneria (amb algun petit afegit de maó, com l'arc de descàrrega sobre la llinda de la porta) i està
arrebossada amb morter. La coberta és a dues aigües.
Quant a la distribució interior, l'espai principal de la planta baixa té una gran xemeneia que, alhora,
conserva l'obertura d'un forn (reconeixible a l'exterior com un cos annex de planta circular). En una
cantonada de la planta baixa hi ha la cuina, que conserva la pica de pedra. La casa conserva els forjats dels
pisos superiors, amb bigues i terres de fusta.

Història
Es tracta de l'antiga Casanova de les Solanes, documentada des del 1750.
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