Cal Lladó
Calonge de Segarra
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Cal Lladó. Dusfort. 08281. Calonge de Segarra
Situada a l'extrem oest del nucli. S'hi arriba al final del carrer central.
686

Coordenades:

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

41.74025
1.49333
374713
4622034

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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08036-141
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
4822204CG7242S0001ZO
Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP
dv., 28/06/2013 - 02:00

Es troba situada dins del nucli de Dusfort. Es tracta d'un dels edificis antics del poble, però que ha patit
moltes modificacions, sobretot en els darrers 30 anys, tal i com es pot observar des de l'exterior. És un
edifici de planta rectangular, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus
irregulars de pedra en filades horitzontals. Es troba arrebossada i pintada. L'accés a l'interior es realitza des
de la façana sud amb una entrada senzilla. A l'interior hi trobem els elements més interessants: a l'entrada a
la dreta trobem l'estança on hi havia l'estable, totalment restaurada però que conserva elements com la
menjadora o l'embigat original. En la mateixa planta baixa, hi ha l'antic celler amb volta de canó feta amb
carreus irregulars de pedra. Possiblement aquest espai era més gran i es va alçar un mur que dividí l'espai.
Al costat d'aquesta estança, hi trobem les restes d'un cup de vi, on solament hi resta meitat.
Davant de la casa, hi trobem una estructura amb volta de canó, també restaurat, que podria correspondre a
un antic femer, o simplement un cobert de volta.
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