Cal Semion
Els Prats de Rei
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Carrer Nou, 6
Al nucli urbà i històric de la vila de Prats.
607

Coordenades:

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

41.70534
1.5411
378620
4618090

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

Descripció
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08170-147
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Barroc Popular
XVII
1635
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8782217CG7188S0001DU
Jordina Sales Carbonell
dl., 23/01/2017 - 01:00

Al carrer Major de la vila de Prats es localitza aquesta casa que destaca per un gran arc de mig punt
adovellat amb l'any '1635' inscrit a la seva dovella central i un escut esculpit amb el sol, un símbol molt
recurrent durant el Barroc. Aquesta notable portalada i alguna de les pedres que emmarquen la resta
d'obertures, així com la part inferior de la façana, feta amb blocs petits de pedra ben escairats, semblen ser
els únics elements genuïns d'un antic edifici de planta baixa i dos pisos molt reformat.

Observacions:
La casa també és coneix amb el nom de cal Miquel de les Cuques.

Història
Aquesta casa es troba en un dels punts neuràlgics de la vila medieval de Prats, per la qual cosa és de suposar
que el solar on s'emplaça l'edifici avui hauria tingut ja algun tipus de construcció abans de que s'aixequés
l'actual l'any 1635. Durant la Batalla dels Prats de Rei de 1711, dins la Guerra de Successió, aquest edifici,
com la resta de la vila, hauria quedat molt afectat pels bombardeigs, tal i com es descriu a les cròniques de
l'època, per la qual cosa l'aspecte actual correspondria a les rehabilitacions fetes a partir d'inicis del segle
XVIII, un cop acabat el conflicte bèl·lic, i fins a l'actualitat.

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

