Safareig Nou
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Camp del Frare - Rec de la Bauma
Accés pel camí de la Font Gran i la Fonteta
591

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

42.01495
1.83782
403773
4652089

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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08049-241
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XX
1928
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08048A00400053
Jordi Montlló Bolart
dg., 08/07/2012 - 02:00

Safareig que capta l'aigua del Rec de la Bauma, construït aprofitant la roca. És de planta
trapezoïdal i disposa de rentadores al seu voltant, a excepció del costat de migdia on la
paret és la mateixa roca. Actualment les pedres de rentadora han estat cobertes per ciment
i s'hi han aixecat les columnes que sostenen la construcció superior que s'ha construït
damunt seu. Es tracta d'una barraca de planta rectangular amb coberta de teules àrabs a
un vessant, feta de maons sense arrebossar i bigues de formigó.
Observacions:
L'aigua s'agafa del Rec per la paret de ponent a través d'una canalització rebaixada de la
roca. Pel costat de llevant hi ha el sobreeixidor amb una aixeta de rosca que obre una petita
comporta i l'aigua desguassa per una canal, també rebaixada a la roca que s'utilitza per al
rec dels horts.

Història
Es va construir entre 1928 i 1929. Hi va haver-hi un plet posat per Narcís Vilaclara Corominas
contra l'Ajuntament, a favor del qual va fallar el jutjat de 1º instància de Berga.

Bibliografia
Desconegut (1969). Nombres y apellidos de los señores Alcaldes de esta Villa y principales
obras realitzadas por los mismos, o sea durante sus mandatos, a partir de los años de 1900
hasta el 1969. Ajuntament de Casserres. Mecanoscrit inèdit de l' Arxiu municipal.
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