Rellotge de sol de cal Fassinaire
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Les Cabòries - 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS
A les Cabòries, al costat de la carretera d'Olesa

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

41.36004
1.77765
397759
4579447

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

08013-44
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XX
Regular
Caldria tenir cura de l'element
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 37803CF9779N
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
S'han localitzat al terme municipal d'Avinyonet 20 rellotges de sol que es troben en diversos
estats de conservació. D'aquests s'ha escollit el de cal Fassinaire per la seva singularitat. A
la façana posterior de la casa, que dona dins un pati interior. Està fet amb rajoles vidrades, i
va ser refet dues vegades, una l'any 1959, en que es va substituir un d'anterior, que era en
relleu i molt semblant i que es va deteriorar amb el pas del temps, i una altra reforma amb
posterioritat a aquesta data. El fons té dibuixat un vaixell de veles en color, potser per la
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relació que l'amo de la casa va tenir amb l'illa de Cuba. El quadrant no conté línies horàries i
les hores són indicades amb les xifres corresponents, que són romanes i van de les 9 del
matí a les 5 de la tarda (9/5) (MORATÓ I VIA, 1992b).

Història
Sembla ser que la família s'estableix en aquest solar cap a l'any 1708. Van construir una fassina
al costat de la casa (Informació oral del pare de la propietària).
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