Forn de Trullàs
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
de Trullàs.
Alçada:

Berguedà
Trullàs
En el camp anomenat Forn de Trullàs, a 300 m a l'oest de la casa
566

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

42.02878
1.83066
403201
4653633

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
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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08049-16
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XVIII-XX
Regular
La façana frontal s'ha desmuntat
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08048A00300013
Jordi Montlló Bolart
dl., 02/04/2012 - 02:00

Forn de bòbila situat a l'extrem occidental d'un camp a l'alçada de la masia de Trullàs, a 300
metres; en un marge boscós. És de planta rectangular (3 x 5 metres) i conserva les parets
en una alçada de fins a sis metres. La façana principal, on tenia la boca de la cambra de
combustió estava aixecada de grans carreus treballats molt regulars, però gran part
d'aquesta façana s'ha esfondrat i ha tapat la boca. L'interior està colgat de terra tapant la
graella si és que es conserva. Les parets estan folrades amb maó. A l'angle sud-oriental hi
ha l'accés de càrrega i descàrrega del forn.
Davant la façana encara hi ha un munt de teules, cairons i maons de diverses mides.

Història
Trullàs és una de els cases importants i amb més tradició de Casserres i, com totes, tenien el
seu propi forn o rajoleria per fer els elements constructius de la casa com teules, maons, rajoles.
Aquests forns eren propers a la casa i en llocs on hi havia argila, aigua i llenya. Preparaven tot el
material durant l'hivern i els mesos de calor, entre maig i setembre, es dedicaven a la fabricació
dels elements.
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