La Fassina
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
La Fassina

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

41.37691
1.74124
394741
4581363

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

08013-91
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0190000009501
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Conjunt de dues cases amb edificacions annexes que es troben en un replà elevat sobre la
plana en que es troben altres masies d'interès, com a Cal Cremat, Can Beltràn, etc… Es
tracta de dues construccions antigues i altres de més modernes, fetes en totxo vist que
s'han adossat recentment a les anteriors. Les parets son planes i estan arrebossades. Els
recercats dels buits són de totxo i carreus de pedra, són plans, llevat dels corresponents a
les portes, que presenten la llinda d'arc escarser. Les teulades, que son a dos vessants,
estan cobertes de teula àrab amb ràfec simple i de tortugada, del qual baixen conduccions
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de ceràmica que condueixen l'aigua de la pluja a una cisterna-pou.

Història
Un indret conegut com a la Fassina es troba a prop del torrent dels Gorgs i de la masia i capella
de Llinda. Aquest indret sembla estar traspassat, en opinió de Mn. Margarit, per la via romana
que passaria per aquí. Hi ha la tradició oral de que la gent de cal Fassinaire de Les Gunyoles
venia d'aquesta casa, encara que no se sap ni es possible veure cap indici a les estructures
actuals que es veuen, si en aquestes construccions havia hagut aquest tipus de instal·lació de
caire industrial, o el topònim prové d'altre origen que desconeixem.
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