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

Alt Penedès
LES GUNYOLES, 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
C/ Torre Romana, 2, 4, 6.

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

41.35232
1.77977
397924
4578587

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

08013-83
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
IPAC Núm. 2515 ACCN

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

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

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37829CF9788N
Les Gunyoles
Sitja de cal Tres

Descripció
Casa entre mitgeres i fent cantonada, composta de planta baixa i pis. Superfície de façana
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dividida en trams per línies motllurades horitzontals i segmentades verticals. El portal és
d'arc de mig punt, dovellat, i presenta una inscripció superior. Al primer pis destaquen els
balcons, d'un sol portal. Hi ha també una finestra lateral amb marc, ampit i llindes de pedra i
una altra inferior amb barana que resulta destacable. El coronament és de terrat amb reixa.
Es tracta d'un conjunt d'habitatges de valor tipològic (INVENTARI, 1986: 27). A la façana hi
té sobreposat un rellotge de sol que està completament esborrat (MORATÓ I VIA, 1992a).
El conjunt es complementa per les construccions que hi ha ocupant el solar de l'altre costat
del carrer, on, per cert hi ha un mil·liari romà, que no ens va ser mostrat.
Observacions:
Aquesta casa forma tot un conjunt d'interès arquitectònic de caire netament urbà. Davant la
casa hi ha la pallissa, també de valor patrimonial, on es troba un mil·liari romà.

Història
La casa presenta un valor arquitectònic indubtable, que no te sentit sense la valoració de l'entorn
urbà. Aquest valor es fa extensible també al subsòl, ja que es molt probable la presència
d'elements de vàlua arqueològica, com poden ser sitges, de les quals es coneix per informació
oral la seva presència en tota aquesta zona de Les Gunyoles. També per informació oral se sap
que el gruix de molts dels seus murs es potent, per la qual cosa alguns dels seus antics
habitants pensaven que devien formar un conjunt amb les restes romanes de la torre que es
troba a prop.

Bibliografia
INVENTARI (1986) L'Alt Penedès. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, núm.
2. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Pp. 16-27. INVENTARI DE PATRIMONI (19801985) Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Núm. 2515 ACCN. MORATÓ I VIA, Salvador (1992 a) "Rellotges de sol (I)".
Avinyonet Avui. Revista informativa de l'Ajuntament, Núm. 3 p. 11. Avinyonet del Penedès:
Ajuntament d'Avinyonet.

Pàgina 2

Pàgina 3

