Rellotge de sol del Corral de l'Almirall
Cubelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Garraf
ctra. de Mas Trader, 28
A la façana principal del Corral de l'Almirall
26

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

41.21965
1.65782
387495
4564009

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Corral de l'Almirall
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08074-68
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
1804
I. Romeu (Calafell)
Bo
Legal
Catàleg, Núm. expedient: 2001/003107/B
Fàcil
Ornamental
Privada
000805000CF86D

Xavier Esteve i Gràcia
dl., 15/04/2019 - 02:00

Descripció
El rellotge de sol del Corral de l'Almirall se situa a la façana principal d'aquest edifici,
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orientada a migdia. Es tracta d'un rellotge vertical, pintat, representat en forma rectangular.
El rellotge, pintat sobre fons de color daurat, es troba emmarcat per una franja de color
blau, delimitada per dues línies primes de color marró. És en aquesta franja on s'hi
representen les xifres horàries, representades amb en números àrabs de color blanc;
d'esquerra a dreta es llegeix: "6-7-8-9-10-11-12-1-2-3-4-5-6". A la part superior del rellotge
hi trobem el gnòmon que emergeix de la boca d'un sol de color daurat perfilat amb línies de
color marró. Una sèrie de raigs pintats de color marró surten de l'astre assenyalen les
hores, mentre que unes línies més curtes, entre aquestes i creant un ritme, a la banda dels
números, assenyalen les mitges hores. A la franja superior, a mode de timpà, hi trobem un
espai amb fons de color blau cel amb la inscripció en lletres de color marró "ANY / 1804 1976 / RECORDA AMIC / QVAN MERAVELLOSA I VOLADISSA / ES CADA HORA QVE
JO T'ENVIO". Per sobre d'aquest espai hi trobem ornamentant el conjunt, a banda i banda,
segles escuts invertits de color daurat amb una flor de lis a l'interior. Al centre hi ha un
cercle de color daurat amb una margarita blanca al seu interior.

Història
El rellotge de sol va ser repintat l'any 1976 per part d'I. Romeu de Calafell, com consta a la
signatura a la part inferior dreta del rellotge. Segons sembla aquest rellotge substitueix a un altre
de més antic situat a la mateixa façana, a un parell de metres d'aquest.
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