Cal Pere Nen
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
CANTALLOPS.- 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
C./Nou, 7

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

41.36762
1.80098
399722
4580261

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Fàbregas/Can Pujol
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08013-12
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Ha estat recentment restaurada la façana respectant el seu
estat original
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37803CF9890S

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
És una casa entre mitgeres, de planta baixa i pis. La seva tipologia respon a un model
d'habitatge urbà propi de la transició del segle XVIII al XIX, amb planta baixa i pis i buits de
petites dimensions. La façana es plana i està arrebossada, mentre que la teulada és de
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peces àrabs disposades a dues vessants, amb un petit ràfec d'imbricació. Els buits del
primer pis són de petites dimensions i presenten ampits de pedra llaurada. A la planta baixa
hi ha una finestra de proporcions verticals de dimensions que trenquen l'antiga modulació
de l'edifici. La porta d'accés és d'arc de totxo sobre pedra llaurada, i una finestra petita,
recercada en pedra s'obre a la dreta d'aquest accés. La planta es quadrangular i sembla
que en origen devia correspondre a una mateixa tipologia almenys amb l'habitatge que
encara avui existeix al costat, reformat recentment. Per la seva tipologia destaca com
l'habitatge més representatiu de tot el carrer Nou, que va créixer al costat d'una important
via de comunicació que seguia el traçat d'una de les carrerades que travessaven el
municipi, la de la Cerdanya o de Puigcerdà.
Observacions:
És l'únic edifici del carrer que es troba en la seva tipologia original de la transició dels segle
XVIII al XIX.

Història
El Pere nen venia de cal Geroni. Aquesta casa com les de la resta del carrer es van anar
construint al llarg d'una important via de comunicació. Es conegut el trajecte de la llarga
carrerada de la Cerdanya o de Puigcerdà que recollia els ramats de la Marina i els encaminava
cap a les muntanyes pirinenques del Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya, passant per Manresa i
el Lluçanès. Pel terme municipal quan s'aproxima a la cruïlla de l'Arboçar s'enfila pel llom de la
serra, enmig la vegetació, fins al pi del Barba. Pel corriol carener de la serra de les Gunyoles,
s'arriba a la creu d'en Llanes i al poble de les Gunyoles, el qual travessa pel carrer de Montjuïc.
Tramuntant el puig de la Mireta, on hi ha el cementiri, la carrerada davalla per un llom poc definit
en direcció a can Ràfols dels Caus fins a trobar la carretera d'Olesa de Bonesvalls, la qual
segueix fins a la creu de can Ràfols. Des de la creu, la carrerada davalla a l'esquerra (en aquest
punt es coneix l'existència de corrals del Ràfols), per una pista que va a trobar el fons de la riera
dels Pelagons, la qual segueix fins a Cantallops (a l'arribada al poble hi havia també un altre
punt d'estada, a Ca la Modesta). El camí ramader travessa el poble pel carrer Nou, fins passar a
l'altre terme municipal, en pujant per la carretera B-24 en direcció al Pago i pren la carretera de
Sant Sadurní fins al trencant a mà esquerra de la pista que baixa a can Mata del Racó. El
trajecte continuava fins a bifurcar-se: per als ramats que feien la transhumància als Pirineus, la
carrerada seguiria cap a Manresa -pels Brucs i coll de Massana- i, pel Lluçanès, fins a les
muntanyes de l'Alt Berguedà i el Ripollès (ROVIRA ET AL., 1999). Al seu pas per la transició
actual entre el terme de Cantallops de Subirats i el d'Avinyonet, la carrerada va ser delimitada
per un mur a fi d'evitar que el ramat fes malbé els cultius dels marges.
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