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Descripció
El rellotge de sol de Rocacrespa s'emplaça a la façana principal, orientada a sud-oest, de la masoveria
ubicada a l'oest de Can Rovirosa, a Rocacrespa. Es tracta d'un rellotge vertical, pintat al fresc, representat en
forma rectangular. El conjunt està emmarcat per un marc format per línies daurades, primes, amb un
ombrejat que li dóna cert relleu. Aquestes línies daurades creen uns rectangles gruixuts els quals pels
laterals i el marge inferior estan pintat de color ocre. Dins d'aquest marc exterior s'hi emplaça el rellotge,
sobre un fons daurat i, sobre seu, a mode timpà, sobre fons blanc.
El rellotge està presidit pel gnòmon, situat al centre d'un cercle de traç fi de color negre. D'aquest surten una
sèrie de raigs pintats de color blanc que assenyalen les hores i les mitges hores. Per sota, alineats
horitzontalment, s'hi representen les xifres horàries pintades de color blanc, representades amb en números
àrabs; d'esquerra a dreta es llegeix: "9-10-11-12-1-2-3".
En el requadre blanc superior s'hi observen unes figures força degradades de color ocre. S'hi distingeixen, al
centre, una torre d'estil oriental, a l'esquerra una caravel·la i dues senyores, mentre que les figures de la
dreta no s'arriben a distingir.

Observacions:
Inclòs a l'Inventari de Rellotges de Sol dels Països Catalans de la Societat Catalana de Gnòmica,
identificador número 1621
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Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Cubelles. Núm.
expedient: 2001/003107/B. Aprovació inicial 25/01/2001, aprovació provisional 18/09/2002, data
publicació: 02/02/2004.

Pàgina 2

Pàgina 3

