Tina gran de Teulats
Santa Maria de Merlès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Sector est del terme municipal
A 1730 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 18'920.

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

42.00068
2.00349
417472
4650332

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

08255-140
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
L'entorn es troba ple de deixalles (vidres, ferros, llaunes,
plàstics, etc.) i hi ha crescut vegetació als murs.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.114.160
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 011A00002

Jordi Compte i Marta Homs
dl., 15/10/2007 - 02:00

Descripció
La tina gran de glans de Teulats es troba situada sobre una esplanada rocosa a 230 metres
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al sud-est de la masia de Teulats.
Es tracta d'una tina d'estructura circular picada a la roca mare de 2'80 metres de diàmetre
interior revestida per un mur perimetral de maçoneria de pedra de 1'50 metres d'altura i 50
centímetres de gruix, i coronat per una renglera de pedres a mode de plec de llibre. La tina
presenta un accés a la part est per on s'accedia a l'interior.

Història
Antigament, les masies que tenien rouredes, utilitzaven les glans per a engreixar els porcs (a les
zones on no hi havia rouredes s'utilitzava sobretot el blat de moro). Al Lluçanès, en general, hi
havia grans rouredes que permetien collir glans a tothom qui ho volia, amb la condició d'haver de
donar la meitat a l'amo de la roureda. Per a conservar les glans, moltes masies tenien el "jup"
(xup o aljup), que era un pou on hi feien anar aigua i allí tiraven les glans, mantenint-se tendres i
fresques tot l'any (VILARRASA:1975).
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