Torrents
Santa Maria de Merlès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Sector nord del terme municipal
A 1150 metres de la carretera C-154, punt quilomètric 38'400.

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

42.03926
1.98572
416051
4654633

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

08255-80
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00006
Jordi Compte i Marta Homs
dc., 10/10/2007 - 02:00

Descripció
Torrents està situada a l'extrem nord del terme municipal, al nord de la masia de Vilalta.
És una casa formada per dos volums independents units per una barbacana.
El volum situat al nord és de planta rectangular, teulada de doble vessant, construït amb
murs de maçoneria de pedra totalment arrebossats. La façana oest presenta un portal
d'accés flanquejat per dues finestres, un portal d'arc rebaixat i una finestra quadrangular a
la planta baixa. Al primer pis s'hi obre una única finestra emmarcada amb monòlits de pedra
treballada. La façana sud presenta dos portals, un dels quals emmarcat amb brancals de
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pedra treballada i llinda de fusta, una finestra moderna i una finestra emmarcada amb
brancals de pedra a la planta baixa. Al primer pis s'obren quatre finestres; dues d'aquestes
finestres estan emmarcades amb pedra, una amb brancals i llinda de pedra bisellada i l'altra
emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada. La façana est correspon a un cos
ampliat amb maó. S'hi obre sols una porta a nivell de primer pis sense accés. La façana
nord presenta una forma de queixal per l'annexió d'un cos a la banda dreta. A la façana s'hi
obren quatre petites finestres.
El volum situat al sud és més llarg. Té teulada de doble vessant i està construït amb pedra i
reformat amb obra. Presenta les obertures, de dimensions reduïdes, emmarcades amb
brancals de maó i llinda de fusta.
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