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Casa de planta quadrada amb teulada de teula àrab a dues vessants decorada amb
imbricacions dentades, amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa i
pis, i un pis superior utilitzat com a antic colomar. La façana presenta una composició
simètrica pel que fa a les obertures. Així, a la planta baixa hom troba, al centre, una porta
d'accés, ampla, coronada per un arc rebaixat; a la dreta d'aquesta hi ha una altra porta més
estreta però igualment d'arc rebaixat, que correspon a un espai interior que havia realitzat la
funció d'estable, del qual en resta la menjadora. A l'esquerra de la porta central hi ha una
finestra quadrada. Al primer pis hi ha tres finestres situades simètricament a sobre de les
obertures de la planta baixa ja descrites. Es tracta de finestres rectangulars verticals, sense
balcó i amb porticons de dos batents. Entre la finestra central i la de la dreta hi ha, a la part
superior, una obertura més petita, quadrada, que antigament realitzava la funció de colomar.
Actualment tota la façana presenta un arrebossat de color salmó apagat, destacant els
marcs de portes i finestres, de color blanc. Adossat al mur esquerre de l'edifici hi ha un cos
amb teulada a un sol vessant, reformada, que realitzava la funció de cotxera per al carro.
L'interior de la casa està totalment reformat, per bé que encara es pot observar l'embigat de
fusta. Davant de la casa hi ha dos pous que recullen l'aigua de pluja. Un d'aquests és un
pou senzill, circular, amb un basament de pedra que té una alçada de 68 cm fins a la boca
del pou i una amplada total de 220 cm, dels quals 150 cm corresponen al diàmetre de la
boca. La meitat posterior d'aquest basament presenta una paret que s'eleva 135 cm
respecte al basament, de manera que l'alçada total en aquesta meitat posterior del pou
arriba als 203 cm. A la part superior del pou, al centre, hi ha una politja de ferro utilitzada
per treure l'aigua del pou mitjançant una galleda. El segon pou presenta una estructura més
complexa, doncs té un safareig adossat a la dreta, així com una curiosa pica de gres de
forma circular entre el pou i el safareig. El pou en sí és, a l'igual que l'anteriorment descrit,
de planta circular, fet de pedra, amb un basament de 267 cm d'amplada total, dels quals
175 cm corresponen al diàmetre de la boca. L'alçada del basament és de 83 cm fins a la
boca del pou, però, a l'igual que el pou anteriorment descrit, aquest també presenta una
paret més elevada a la seva meitat inferior, amb una alçada de 145 cm, que afegits als 83
cm d'alçada del basament, fan una alçada total de 228 cm. En aquesta paret elevada es
troba també un eix horitzontal al centre del qual hi ha una politja utilitzada per treure aigua
del pou mitjançant una galleda. Com s'ha indicat anteriorment, al costat dret el pou té
adossat un safareig de planta rectangular, d'unes dimensions de 215 cm de llarg x 180 cm
d'amplada, fet de pedra i revestit amb ciment, si bé la part superior de la boca està
revestida de lloses de gres i maons plans inclinats cap a l'interior del safareig, creant, així,
superfícies inclinades utilitzades per rentar la roba.
Per últim, entre el pou i el safareig hi ha adossada una pica circular de gres, d'un diàmetre
exterior de 68 cm i un diàmetre interior de 43 cm, amb un petit forat al centre de la base, pel
qual es pot canalitzar aigua extreta del pou cap al safareig.

Història
Segons informació oral de la propietària de l'immoble, senyora Rosa Capellades Vendrell, el nom
de Cal Gaietano prové del seu avi. D'altra banda, la senyora Capellades informa igualment de
l'existència d'una rajola, que era visible abans de la restauració actual, on constava la data de
1870. També informa que era costum a Cal Gaietano, per Festa Major, fer un dinar familiar a
l'espai a l'aire lliure que hi ha davant de la casa on hi havia un forn que ha desaparegut.
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