Casa Vella
La Llacuna
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Anoia
Carretera La Llacuna-Sant Joan de Mediona (BV 2136), banda
esquerra
478

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

41.49656
1.58849
382184
4594844

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:

08104-96
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Fruit de l'abandonament amb tot i que s'observen treballs de
rehabilitació actualment
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00052
Juan Garcia Targa
dv., 08/06/2012 - 02:00

Descripció
Construcció tradicional de forma rectangular formada per dos unitats estructurals que
actualment formen angle recte atès el mal estat de conservació, tot i estar en procés de
restauració que es manifesta en el recobriment d'esquerdes, l'alçament de murets de pedra
amb totxanes i la disposició de cobertures provisionals per protegir els espais interiors. Els
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paraments són de pedra, de millor qualitat i escairades a les cantonades i amb sostres amb
cobertura de teules i a una o dos vessants segons les zones de la construcció. També
s'observa la presència d'algunes parets de tàpia. Es documenten espais coberts per
arcades de mig punt fetes amb dovelles de pedra escairada de mides uniformes. El
parament del tram de mur més proper a la riera de Mediona és el millor conservat, tot i que
la vegetació impedeix accedir-hi a una de les portes d'accés a la propietat. Més recentment
a l'estructura original se li va annexar una nau de planta rectangular,feta amb pedra i
recobriment de tapia, amb sostre a doble vessant i cobertura amb làmines d'uralita.
Observacions:
Segons em van informar els veïns de Can Trill i pot observar-se clarament la propietat es
troba en procés de restauració per evitar l'ensorrament d'algunes de les parets i sostres.

Història
El nom de Casa Vella es la denominació esmentada per un membre de la família dir-hi. Balcells
que ocupa la propietat des de fa diverses generacions. També ens van esmentar sobre
l'existència de documents antics als que no vam poder accedir.
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