Teula carenera
Callús
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Ajuntament de Callús. Plaça Major, 1
A una vitrina al vestíbul de l'Ajuntament

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

41.78075
1.78356
398911
4626149

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

Descripció
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08038-152
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
XVIII
1796
Germans Soles
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Callús. Plaça Major, 1
Cortés Elía, María del Agua
dv., 29/10/2010 - 02:00

Teula carenera que te gravada una inscripció a la cara exterior: "Teulas fetas per tres
jarmans Soles a la teularia del Cortes a gastos del comu per compondra la Isglesia
Parroquia de Callus al mes de agost del 1796".

Història
Aquesta teula va ser trobada pel paleta callussenc Joan B. Pich Giral a la teulada de la rectoria
vella mentre hi feien unes obres als anys setanta. Aquesta i altra teula amb una decoració van
ser guardades pel paleta com a record sentimental ja que havia viscut disset anys a l'antiga
rectoria. L'any 2009 les va donar perquè es conservessin com a patrimoni local callussenc. Un
cop restaurades es van presentar públicament l'onze d'octubre d'aquell mateix any a l'església
parroquial de Sant Sadurní durant l'acte “Campanes, campanars i campaners de Callús”.
Finalment, el 15 de maig del 2010 es van col·locar de manera definitiva a la planta baixa de
l'ajuntament on són exposades al públic.
El text gravat a la teula fa referència als teulers que les van construïr i a l'Ajuntament de Callús
que les va pagar en fer la reforma de la teulada de l'església l'agost de 1796.

Bibliografia
Grup Callussenc de Recerca (2010). Notes històriques sobre dues teules trobades a l'antiga
rectoria de Callús.
Grup Callussenc de Recerca (2010). Sigil·lografia i heràldica de Callús.
Informació facilitada pel Grup Callussenc de Recerca.
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