Can Roca
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Sant Pau de Casserres
Accés per la Ctra. BV-4132
513

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

42.00644
1.82099
402366
4651164

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

08049-122
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08048A00600039
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Descripció
Masia fonamentada directament sobre la roca natural, de planta quadrada, que consta de
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planta baixa i pis amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la
façana principal, orientada a llevant.
Els paraments són tots de maçoneria, amb pedres rejuntades amb morter, excepte la planta
superior de la paret nord que possiblement és amb totxo, donat que es troba arrebossada.
Les obertures són de petites dimensions, tant finestres com porta, amb llindes de pedra i
estructura quadrada, exceptuant una finestra a la façana sud en planta primera amb forma
de punt rodó.
Annex a la façana est, a molt poca distància, hi ha un cobert, antic paller readaptat als nous
usos lúdics de la casa. Els paraments són de maçoneria amb pedra rejuntada amb morter,
bigues de fusta i coberta de teula àrab a una aigua. El paller està porxat en les dues plantes.
A la façana de migdia hi ha un rellotge de sol.
Observacions:
Al costat mateix de la casa damunt la placa de roca s'hi pot observar una tina (2'5 m de
diàmetre)i la base d'una premsa, possiblement de vi, rebaixades a la roca, amb els
corresponents forats.

Història
Documentada des de l'any 1290.
La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
Catalunya l'any 1923, amb el nom de "Casa de Canroque".
La darrera reforma es va fer l'any 2007.
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