Cal Peu Curt
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
dreta (sud),
Alçada:

Berguedà
Barbats - a l'est del terme municipal a tocar amb Gironella
Accés des de la BV-4132 PK 5+500, venint de Casserres a mà
570

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

42.01328
1.82261
402511
4651921

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Jaciment de Cal Peu Curt
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08049-121
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1769
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08048A00600036

Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Descripció
Masia fonamentada directament sobre la roca natural i adaptada al desnivell que aquesta
produeix amb la construcció de dos volums. El cos principal a la part septentrional i un
volum addicional adossat per migdia. El primer s'accedeix per la façana nord amb planta
baixa sobre aixecada i planta pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener
perpendicular a la façana principal. L'accés a la porta es fa per unes escales de cinc
esglaons o una rampa lateral. La casa fou totalment reformada i adaptada l'any 1995 arrel
dels incendis de l'any anterior.
A la façana sud, a una cota inferior hi ha un altre volum amb planta baixa i pis. El cos
principal conserva l'estructura de fusta, mentre que la resta les tenen de formigó amb motiu
de la reforma. Les parets són en la gran majoria de pedra vista, però n'hi ha de fetes amb
maó arrebossat. De les obertures originals en queden alguns vestigis, principalment les
llindes de pedra.
Observacions:
Al voltant de la casa hi ha un alzinar de gran valor paisatgístic..

Història
Les llindes gravades amb la data de 1769 demostren l'antiguitat de la construcció.
L'any 1994 els focs la van cremar del tot i l'any següent es va reconstruir tal i com es pot veure
en l'actualitat.
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Enllaços d'interès:
http://www.barbats.com/cal-peu-curt/index.php?id=2
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