Cal Gatzerí
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Clot de les barraques
Accés en direcció a Ca l'Escalé per camí rural de 3 metres.
620

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

41.99699
1.81343
401726
4650123

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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08049-93
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Regular
Teulada en mal estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08048A01000037
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Masia de planta quadrada fonamentada directament damunt la roca natural en una zona
amb fort desnivell, de manera que l'accés per la façana oriental dóna al primer pis. Unes
escales tallades a la roca en aquesta mateixa façana condueixen a la façana de migdia, on
consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb
estructura de bigues de fusta i amb el carener perpendicular a la façana de migdia. Es troba
en mal estat.
La porta principal per l'est té una gran llinda de fusta, mentre que les finestres són amb
llindes de pedra senzilles. Les parets de la masia són de maçoneria, pedra amb restes
d'arrebossat antic.
Al nord de la masia hi ha un obrador de pa en planta baixa, fet amb totxo arrebossat i pintat
beix i teulada de fibrociment. Tanmateix, adossat al sud hi ha les restes d'un antic cobert de
pedra enrunat, amb una alçada de planta baixa. Alhora, aïllat a la façana principal, hi ha
l'antic paller de la casa que té una llinda datada del 1942, amb planta baixa i dos pisos,
estructura de fusta, teulada de teula àrab i parets de pedra i maó.

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 Gatsari".
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