Trull de can Valls
Fogars de Montclús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Vallès Oriental
Can Valls
Al capdamunt del petit turó proper a can Valls.
346

Coordenades:

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

41.7261
2.44914
454184
4619513

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

08081-105
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Popular
XVIII
Dolent
Les estructures es troben força malmeses
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A009000570000HU

Can Valls

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció

Pàgina 1

Virgínia Cepero González
dt., 19/04/2011 - 02:00

Restes d'un trull d'oli situat al capdamunt del petit turó proper a can Valls. És tracta d'un conjunt format pel
trull pròpiament dit, la foganya i la bassa.
Es conserva la pedra del trull, la sotamola, els encaixos de ferro i la barra horitzontal de fusta on s'estacava
l'animal, per tal de fer rodar la mola superior, aixafant-ne així les olives per obtenir-ne l'oli de la primera
premsada.
La mola superior, d'1 m de diàmetre i 0,45 m d'amplada, es troba col·locada al damunt de la sotamola, que
presenta les vores enlairades, per evitar que l'oli es vessés.
La bassa és de planta rectangular i s'omple amb l'aigua provinent de la font-mina. Aquesta aigua era
conduïda a la foganya o forn, situada a nivell inferior, a través d'una canalera de terrissa.
A la foganya, de la que encara romanen dempeus les restes d'un mur fet de pedres lligades amb morter de
calç, s'escalfava l'aigua que sortia ja calenta mitjançant una aixeta, que encara es conserva, per a mullar les
espartines plenes de l'oli. L'aigua sobrant anava a parar a una altra bassa a nivell inferior.
També es conserven dues basses de pedra, de secció circular recobertes de rajola, sota un cobert de petites
dimensions format per un embigat de fusta i teules. Es situen l'una a tocar de l'altre, i una d'elles a un nivell
una mica inferior a l'altre, per tal de fer-les servir per a decantar i recollir l'oli de la primera premsada.
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