Mas Roqueta
Avinyó
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Horta d'Avinyó
700 m al sud de l'Alzina de Baix

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

41.81832
1.97791
415112
4630110

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08012-247
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVI-XVII
Bo
Legal
BCIL: 567, DOGC (08-11-1989)
si, IPA
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00029
Marc Cucurella Pinilla
dv., 14/12/2007 - 01:00

Masia documentada des del segle XII, que consta de planta baixa, dos pisos i golfes amb
una superfície aproximada de 1840 m2. La façana actual és orientada a sol ixen. La coberta
és de dues vessants que fan el desguàs a les façanes
laterals. L'acabat exterior és de maçoneria de pedra amb arrebossat i pintat. A la planta
baixa s'observa una porta adovellada que pot formar part de la façana original orientada al
sud i a l'interior els sostres són amb volta i es conserven
els cellers i les tines. S'hi observen ampliacions i modificacions recents, ampliació de
volumetria i modificació en obertures i coberta. Adossat al volum principal hi ha una torre
feta d'obra vista de planta baixa, tres pisos i golfes.
Al voltant de la casa hi ha els cellers i edificis de la producció vitícola. Cal destacar-ne
especialment els cellers i utillatge vitícola de la masia.

Història
La família Roqueta és documentada des del segle XV al sector d'Horta d'Avinyó. Des de llavors,
diversos hereus han anat passant la propietat fins als nostres dies. No es tracta històricament
d'un mas rellevant i la importància és deguda a l'explotació vitícola que porta duent a terme des
d'inicis de la mateixa masia.
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