La Barraca
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Vilanova - Riera de Clarà
Des de la Creu de Salitons pel camí que va a Vilanova.
523

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

42.01256
1.85324
405046
4651807

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

Descripció
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08049-73
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVI
1571
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08048A00700002
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Masia de planta rectangular restaurada i reconvertida en casa de turisme rural. Consta de
planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i ràfec i el carener
paral·lel a la façana principal, orientada a llevant, tot i que originàriament la façana principal
estava orientada a migdia. Els paraments són de maçoneria: pedres rejuntades amb morter
i grans carreus cantoners. Les obertures de la planta baixa conserven llindes de fusta i la
resta estan emmarcades amb maons. Destaca a la façana sud, a la segona planta, una
obertura de galeria doble amb columna central de maons.
A la façana sud hi ha adossat un porxo de planta baixa emprat per a la barbacoa, amb
coberta de teula àrab, bigues de fusta i parets de pedra i totxo arrebossat. A llevant, hi ha
un cobert de planta baixa i pis utilitzat com a garatge i magatzem, amb bigues de fusta,
coberta de teula àrab i parets de maó sense arrebossar.
Observacions:
També es coneix amb el nom de Barraca del Bernadàs.
Els incendis de l'any 1994 no van afectar tant aquest vessant més ombrívol on hi ha un
alzinar amb roureda i sotabosc propi de gran valor paisatgístic i mediambiental.

Història
Conjuntament amb les masies de Vilanova i el Molí, fou comprada per Bartomeu Niubó, de la
família Bernadàs, a Jaume Vilanova i Bartomeu Marfà, el 3 de febrer de 1571. Ramon Parcerissa
Boixadera en fou el darrer masover, que hi va viure fins l'any 1978.
La darrera reforma es va fer l'any 1999 per adequar-la com a casa de turisme rural.
La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Barraca del Bernadàs".
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