Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Cantallops 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Carretera.-

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

41.36794
1.7988
399540
4580299

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Pere Nen
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08013-41
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1916
Bo
Legal
IPAC Núm. 2512 ACCN
Fàcil
Científic
Privada
Propietat cooperativa de la Societat del Centre Cultural de
Cantallops
Cal Fàbregas/Can Pujol
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Es tracta del local del Centre Cultural de Cantallops. La seu és un edifici d'una nau coberta
a dues vessants. A l'interior te un teatret (INVENTARI, 1986: 27). Destaca del conjunt la
façana principal, que és de composició simètrica i presenta una línia compositiva de
proporcions clàssiques. Està rematada per un timpà sota la coberta, que és de teula àrab.
Te un ull de bou motllurat al centre d'aquest timpà. Els recercats-guardapols dels buits
donen certa rellevància a la composició. La porta central, que marcaria el centre dels tres
eixos en que es divideix la façana és d'arc de mig punt. Totes les façanes que donen a
l'exterior estan arrebossades, llevat de la posterior, que dona al camí dels Xops, que
presenta la maçoneria de la seva construcció vista, i al centre del timpà, una triple finestra
de maó vist. Al lateral destaquen els elements de reixeria amb decoració floral, que estan
fets a la mateixa forja que els elements que hi ha a la Casa de la Vila. La façana principal,
que dona al carrer de Santa Margarida, o carretera de Barcelona, està elevada sobre una
mena de podium separat del carrer mitjançant una barana de ferro i al que s'accedeix per
uns graons.
Observacions:
Es tracta d'un edifici que posseeix un alt valor social.

Història
A finals del segle XIX, les difícils condicions de vida al camp van fer que a principis del XX
l'associacionisme rural sorgís amb força, lligat al moviment nacionalista català. En aquest
context el 5 de desembre de 1916 es va inscriure al Govern Civil la "Cambra Agrària
d'Avinyonet". Era una societat formada per pagesos de Cantallops, en defensa dels interessos
agrícoles i alhora dedicada a la compra-venda de primeres matèries. Al cap de poc va començar
la construcció del local, finançada pels socis fundadors amb el sistema d'accions. Durant la
Guerra Civil el local es va deteriorar molt, ja que es va convertir en un taller de manteniment
militar. Després va estar dos anys tancat fins que una nova junta el va recuperar. Com que els
objectius de la societat havien canviat, al 1945 es va canviar el nom: es diria Centre Cultural i
Recreatiu de Cantallops. Amb el règim franquista, els actes es concentraven a la Festa Major per
Sant Pere al principi i per Santa Teresa més endavant. Arribada la transició, el Centre també es
transforma. Es fan millores a l'edifici, el cafeter se substitueix per un arrendatari i comença a
funcionar un restaurant. Al 1986 l'entitat fa 70 anys, cosa que se celebra amb un sonat sopar
d'homenatge als socis jubilats. A la tardor del 89 hi ha mobilitzacions populars per tal de donar a
la sala el seu aspecte actual. En origen era el cafè i sala de ball a més de centre cultural. Avui hi
ha a l'indret un cafè-restaurant, conservant-se la sala de ball en desús (80 ANIVERSARI, 1997).
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