Caseta d'Aliets de Sala-d'Heures
Santa Eugènia de Berga
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sala-d'Heures
Paratge Saladeures. 08507 Santa Eugènia de Berga.

Coordenades:

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

41.90236
2.30083
442008
4639172

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08246-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1920-30
Regular
La teulada està deteriorada
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00011

Aqüeducte de Sala-d'heures
Canal de Sala-d'Heures
Capella de Sant Joan Baptista de Sala-d'Heures
Casal de Sala-d'Heures
Anna M. Gómez Bach
Autor de la fitxa
dj., 20/04/2006 - 02:00
Data de registre de la

fitxa:
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Descripció
Edifici de planta quadrangular, de 4'87 m per 4'90 m, construït amb pedra del país. L'entrada a l'interior es
fa a través d'una porta de fusta sota un portal de punt rodó amb pedra disposada a plec de llibre. A les
façanes laterals hi ha dues obertures, de punt rodó, imitació de l'estil romànic i amb dos llangardaixos. La
coberta és de teula àrab a dos vents, i presenta un ràfec decorat amb cinc fileres de rajols i teules ceràmics.
Els angles cantoners es troben marcats amb carreus més o menys escairats de petites dimensions. L'entorn
es troba força descuidat, amb presència de bardisses i arbres com plataners, acàcies, roures i avets. Davant
de la façana nord oest hi ha una bassa que proveeix amb l'aigua sobrant dels aliets. La teulada està plena de
vegetació i fullaraca, el que propicia l'aixecament de les teules i segurament l'entrada de l'aigua de pluja
anterior. Així mateix, l'heura cobreix bona part de les parets exteriors.

Observacions:
La caseta es troba entre la pista forestal que porta fins a Vilalleons i el camí que porta a uns horts. A
prop hi ha el casal de Saladeures i la casa dels masovers.

Història
L'interior de la caseta conté els aliets o bombes. Aquest mecanisme que es va servir per pujar aigua, en
aquest cas cap a la casa. L'aigua venia del pantà per un rec o canalet i en arribar a la casa els aliets la
pujaven fins un dipòsits "La Copa" amb la finalitat de regar els jardins i proporcionar aigua al bestiar.
Mentre que per beure feien servir l'aigua de la copa.
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