Tines dels Manxons
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Carretera BV-3003.
Es troba a la sortida del poble, a orient de la carretera BV 3003

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

41.78756
1.7776
398427
4626912

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

08038-59
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Han estat recentment restaurades per la Diputació de
Barcelona.
Física
Restringit
Científic
Pública
08037A002000100000LQ
Joan Casas Blasi
dl., 01/09/2008 - 02:00

Descripció
Conjunt de 8 tines. La major part de les construccions són fetes de pedra, morter de calç i
impermeabilitzades a l'interior amb cairons. La coberta és de teules. Tan mateix algunes de
les construccions on es troben els dipòsits presenten reformes que han sofert al llarg del
temps i per tant els acabats són fets de maons més moderns i en alguna de les parets de la
part baixa fins i tot es pot observar la presència de tapial. Presenten dues entrades una a la
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part superior per on s'entrava la verema i una a la part més baixa. Cada un dels dipòsits o
tina es troba dins la seva pròpia estructura i/o construcció. Tot i que actualment són una
construcció aïllada aquestes es troben vinculades la barriada dels Manxons que avui es
troba desapareguda. Aquestes tines es troben tancades i no es pot observar l'interior. Cal
dir que a la part exterior i a un breu cartell informatiu que les contextualitza.
Observacions:
Conjunt arquitectònic visitable

Història
La construcció de les tines cal situar-la a mitjans del segle XVIII fins a finals del segle XIX. Quan
el Bages posseïa una de les superfícies més extenses en vinya plantada de tot Catalunya. La
construcció de les tines es feia sovint prop de les mateixes vinyes per tal d'assegurar que la
verema arribés de forma correcte per la seva elaboració i alhora permetia estalviar el cost del
transport. Normalment les tines estaven disposades en grups de 4 o 5 i fins i tot 8 o 9. Els
diversos percers s'ajuntaven per tal d'aixecar-les en grup i utilitzares cooperativament.
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