Cal França
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
sud, passat Cal Xonill.
Alçada:

Berguedà
La Fàbrega
Des de la BV-4131, direcció l'Espunyola, abans del PK 6, girar al
676

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

41.98927
1.81455
401807
4649265

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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08049-91
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1744
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08048A01000074
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Masia fonamentada directament damunt la roca natural. És de planta quadrada i consta de
planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a
la façana principal, orientada a migdia. El parament és de maçoneria, de pedra vista
rejuntada amb morter de calç i conserva part de l'arrebossat exterior i les cantoneres amb
carreus escairats.
La façana principal té una distribució de les obertures irregular, suposadament motivat per
les diferents ampliacions i reformes antigues. La llinda de la porta i d'una finestra de la
planta pis són de pedra, igual que els brancals i els ampits. Per contra, la resta de llindes
són de fusta.
Per la part posterior s'ha ampliat la construcció de forma considerable creant un nou edifici
adossat a l'antiga masia.
Observacions:
Conserva part d'un forn de pa a l'interior. Hi ha un conjunt de tines de vi a l'exterior i
conserva una teula amb data del 1744.

Història
La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya
de l'any 1923, amb el nom de "Cal France".
Les darreres reformes són de l'any 2008.
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