Cal Perot
Avinyó
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
carrer Canserra, n.10; Avinyó
al carrer Canserra, núm.10

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

41.86648
1.97149
414643
4635463

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

Descripció
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08012-591
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Modern
XVIII
1740-60
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 47203DG1345N

Marc Cucurella Pinilla
dc., 09/04/2008 - 02:00

Edifici amb característiques molt similars al núm. 8 del mateix carrer que s'adossa a l'actual
edifici. Es tracta de dues plantes amb golfes i amb una teulada de teules a doble vessant.
Té una superfície molt aproximada de 300 m2. Ja que el número 8, de 1760 s'adossa a
aquesta casa, tot i no tenir llinda, podem suposar que ha de ser anterior a aquesta data,
segurament a mitjans del s. XVIII, contemporània de la número 8.

Història
Un dels carrers més antics d'Avinyó, on encara avui dia es poden trobar edificis del segle XIX.
Avinyó ha estat històricament una població molt petita. Al fogatge de 1553 només ens consten
15 edificis o "fogs". Va ser sobretot a finals del segle XVIII i principis del XIX quan amb la crisis
de la fil·loxera molts pagesos anaren a viure a la ciutat ja que aquí podien gaudir d'una solidaritat
més directe, millors recursos i comunicacions que els permetien tirar endavant. La creació de les
gran fàbriques funcionarà com a eix d'aquesta emigració cap al poble.
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