Caseta de Cal Blasi
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
en direcció sud
Alçada:

Berguedà
Fonogedell; davant l'ermita de Sant Miquel
Pel camí de Cardona fins arribar a Can Camandai on cal trencar
604

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

42.02191
1.83704
403719
4652863

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:

Descripció
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08049-130
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
08048A01100011
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Antiga rectoria de l'ermita de Sant Miquel reconvertida en casa de turisme rural. Està
orientada a llevant, mirant l'ermita. És de planta quadrada i consta de planta baixa i planta
pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana
principal. En aquesta façana hi ha l'entrada principal i dues obertures a la planta pis, una
amb balcó i l'altra sense. A la façana nord hi ha dues obertures a la planta pis; a la façana
sud hi ha quatre obertures, dues per planta i a la façana de ponent, un balcó corregut amb
dues obertures. Totes les obertures tenen la llinda, l'ampit i els brancals de pedra treballada.
A la façana posterior s'hi ha afegit un cos per al garatge a la planta baixa i terrassa a la
planta pis.
Observacions:
A l'interior es conserva un forn de pa.

Història
Havia estat la rectoria de l'ermita de Sant Miquel de Fonogedell i havia estat habitada des del
segle XVI fins a l'any 1930. S'explica l'anècdota que el rector podia tocar la campana des del llit.
L'any 2007 es va realitzar les reformes necessàries per adequar-la a casa de turisme rural.
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