Tina de la Botiguera
Sant Salvador de Guardiola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
direcció N-W uns 700 m.
Alçada:

Bages
Prop de la casa de pagès de la Botiguera (raval del Sellarès).
Ctra. vella d'Igualada (C-37 z). Uns 150 m abans del km. 86, camí
291

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

41.68524
1.76164
396937
4615571

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

08098-239
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
Estructures semi-derruïdes. Part superior erosionada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A013000130000EP

Jordi Piñero Subirana
dc., 04/11/2015 - 01:00

Descripció
Tina aïllada enmig d'un camp, a uns 60 m al nord-est de la casa de pagès de la Botiguera.
La tina forma un petit túmul al mig del camp. A l'interior hi ha la cavitat cilíndrica que, a la
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part baixa, conserva els cairons. Al costat nord-oest s'observen les restes d'un mur semienterrat, que devia ser part de la barraqueta on desembocava la boixa. A la mateixa casa hi
havia una altra tina que actualment està tapiada.

Història
La casa de la Botiguera fou construïda pels volts de 1800 en terrenys de can Batlle per tal que hi
habités un fadristern d'aquesta masia. Posteriorment la casa va passar a una dona que feia de
botiguera a Manresa, i d'aquí ve el seu sobrenom. Cap a mitjan del segle XIX un rebesavi de
l'actual propietari, fillol de can Roca i de cognom Altimira, va comprar la propietat. Al cap de poc,
per fer front als deutes es va haver de vendre una part de la finca, en la qual s'hi edificà la casa
veïna de cal Salvador. Des d'aquesta època la família Altimira ha habitat la casa de la Botiguera.
Durant aquest temps s'hi ha fet diverses reformes i ampliacions. Pels volts de 1902 es va
construir la sínia. Entorn de 1950 es va engrandir la part posterior de l'habitatge, i el 2001 es
portà a terme una important rehabilitació general: es va construir una teulada nova, canviant
l'orientació de l'antiga, i es va fer l'arrebossat de les façanes. També es va remodelar la façana
de migdia i s'hi van obrar els dos arcs actuals. Els coberts que es troben al nord van aixecar-se a
les dècades de 1970 i 1990.
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