Tines de Can Candela
Callús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Bages
mas Candela
Al costat del mas Candela

Coordenades:

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

41.80959
1.79076
399555
4629342

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08038-80
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Es troben molt mal meses, igual que el mas que on es troben. No hi ha
cap tipus de protecció que eviti la seva degradació.
Inexistent
IPAC, 16344

Obert
Sense ús
Privada
08037A008000040000LK

Can Candela
Tines dels Manxons

Autor de la fitxa

Pàgina 1

Joan Casas Blasi

Data de registre de la
fitxa:

dt., 23/10/2007 - 02:00

Descripció
Conjunt de 7 tines que es troben al voltant del mas de Candela. Es presenten en grups de 3, 2 i
individualment. L'estructura de totes elles és circular i acabada amb enrajolats a la parets interiors. Presenta
un aparell constructiu irregular format per petits blocs de pedra units amb morter de calç. Tenen entre 3 i 4
metres d'alçada i en algunes es pot observar la presencia de les aixetes de sortida.

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 mes 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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-BALLBÉ BOADA, M. Tines al mig de les vinyes a la comarca del Bages: una elaboració del vi insòlita a
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