Cal Candi
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
LES GUNYOLES, A08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Pça de l'Església, Carrer de Sant Salvador, 2.

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

41.35213
1.77997
397941
4578566

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

Descripció
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08013-82
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XV-XVI
Regular
Molt reformada
Legal
IPAC Núm. 2516 ACCN
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. Plaça de la Vila, 1.
08792-AVINYONET DEL PENEDÈS
Sitja de cal Tres
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Estem davant d'una de les cases més antigues del nucli de les Gunyoles. Ha estat
recentment reformada per ubicar-hi unes dependències municipals. Es tracta d'una
edificació de planta rectangular, façanes de maçoneria irregular arrebossada i pintada en
color groc, amb una arcada vista que dona a la plaça de l'església, que correspondria a
dependències interiors de la casa. Per la façana que dona al carrer de Sant Salvador, els
buits estan recercats de carreus, son plans i amb ampits. El buit central, a la planta baixa
presenta arc de mig punt. Les cantonades són de carreus vistos. La teulada, a dos
vessants, està feta amb teula àrab i presenta un senzill ràfec imbricat.
Observacions:
La foto número 1 correspon al moment anterior a la restauració de la casa, i es del senyor
Antoni Ràfols.. La fotografia numero 3 està feta pel Sr. Antoni Ràfols de Les Gunyoles, i
correspon al moment de l'enderroc de l'antiga casa de Cal Cuscó, abans de convertir-se en
dependències municipals.

Història
Antiga casa de poble (INVENTARI, 1986: 27). L'any 1902 la finca pertanyia a Josep Cuscó
Piqué, qui la va comprar en pública subhasta. La finca consta de l'antiga casa de Cal Candi i
d'una altra de factura posterior al davant, Cal Cuscó, que ha estat enderrocada en la restauració
de l'edifici per tal de poder convertir l'edifici en un centre municipal. Es posa en venda l'any 1968,
essent inscrita a favor d'Eugènia Cabanillas Valls, veïna de Barcelona. Posteriorment,
l'ajuntament la compra per l'import de 2.104 € . L'any 1988 s'acorda en ple municipal l'enderroc
de Cal Cuscó.
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