Cal Cinto/Casa d'Antoni Pinyol
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Sant Sebastià dels Gorgs 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS
Plaça Església 7 i 8,

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

41.38104
1.76585
396805
4581792

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
La Caseta

08013-78
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII
1771
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
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Cal Bou
Ca l'Amat
Ca l'Esteve
Sarcòfag d'Arnau de Vilanova
Claustre del monestir de Sant Sebastià d
Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs
Can Pujol

Descripció
Es tracta de dos immobles ubicats a la plaça de l'església de Sant Sebastià, que continuant
en direcció sud formen al costat d'altra filera de cases, el carrer de Baix. CAL CINTO (Casa
Antonio Pinyol, 1771, segons consta a l'arc d'entrada) es una casa de planta baixa i planta
pis, amb teulada a dues vessants de coberta de teula àrab. Té finestres amb llindes de
pedra. En origen aquesta casa segons sembla havia estat un sol edifici, que amb
posterioritat es va compartimentar, així ho demostren algunes dependències interiors, com
els cups de trepitjar el raïm que es troben a la planta baixa. Les seves estructures interiors
han estat una mica modernitzades, però en conjunt conserven l'aire del segle XVIII, a més
del mobiliari modernista que encara existeix a les diverses dependències principals de
l'habitatge corresponent a l'actual can Cinto. Les façanes són planes, i es troben
arrebossades, restaurades en el cas de cal Cinto, amb l'arrebossat de calç antic molt
degradat en el cas de la casa adjacent. Les portes d'accés són de carreus disposats
formant sengles arcs de mig punt. A la porta de Cal Cinto figura, dins una cartela ovoidal
recercada per un cordill trenat a imitació d'un cordill de seda, la següent llegenda: "Lo fet
Jaime Piñol 1779". Les finestres del primer pis es troben també recercades per carreus
vistos, i algunes presenten ampits de pedra treballada.
Observacions:
Són un interessant exemple de construcció de mitjans segle XVIII dins el nucli de Sant
Sebastià dels Gorgs, que forma un conjunt d'interès amb el monestir a l'ombra del qual es
van construir, cal Bou Vell i Ca l'Esteve, així com amb la resta del carrer de Baix, que es va
construir molt probablement a la fi de la centúria següent.

Història
En origen devia ser una única casa que, amb posterioritat, es va compartimentar. Es coneixen
dues dates de construcció 1771 i 1779. Al menys la de la dreta se sap, per la inscripció de la
porta, que va ser feta per Jacint Pinyol. Es coneix per informació oral dels actuals propietaris,
l'existència a sota de l'arc d'accés d'una sitja.
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