La Torre
Montclar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Zona El Firal dels Reis
A prop del Firal dels Reis

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

42.02385
1.77115
398267
4653155

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:

08130-95
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
XIX
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08129A002000250000AJ
María del Agua Cortés Elía
dg., 15/01/2017 - 01:00

Descripció
Aquesta casa es troba entre els camps de conreu de secà del Pla de Montclar i la Baga de
Montclar. Envoltat d'un camp i de boscos d'alzina, propera al Firal dels Reis. És un edifici de
planta baixa i dos pisos amb teulada que havia sigut a doble vessants. L'edifici es va cremar
durant els incendis de 1994 i només se'n conserven els tancaments perimetrals de paredat
comú amb carreus a les cantonades fins al nivell de planta baixa i de maó la resta fins a
teulada. El carener de la teulada és perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia.
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La porta principal és allindada amb llinda i brancals de maó, igual que les obertures. A la
façana destaquen dues finestres d'arc de mig punt a modus d'eixida, que es troben al segon
pis i a la crugia de llevant; es conserva la barana de barrots de ferro. Adossat a la paret de
llevant de la casa hi ha restes d'un antic cobert o pallissa que era de dos pisos, però que
actualment s'ha reconstruït en maó la meitat de la superfície i amb alçada d'una sola planta.
Actualment el conjunt s'utilitza per guardar bestiar.

Història
L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici que possiblement va ser edificat al segle XIX.
Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Casa Turre del
Parcerissa. Al cadastre surt amb el topònim de Parcerissa.
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"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856.
Document original. ACB.
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