Cal Casino/Cal Sisco del Vailet
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
l'Arboçar de Baix 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Al costat de la Torre de l'Arboçar

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

41.32949
1.76103
396320
4576075

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

08013-154
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
XIV-XV
Dolent
Totes les estructures estan patint la degradació pròpia que es
produeix per l'efecte de trobar-se a l'intempèrie
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 0100000009502

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Jaciment fossilífer de l'Arboçar de Baix

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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Bassa de l'Arboçar de Baix
Sínia d'en Joan
Cal Roig/Cal Joan de cal Roig/Ca la Pona
Colomar de l'Arboçar de Baix
Torre de l'Arboçar de Baix
L'Arboçar de Baix
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dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Edificació medieval ubicada a l'extrem sud-est del nucli de població que es va formar a
redós de la torre de l'Arboçar de Baix. Es tracta de dos edificis principals enganxats
perpendicularment que presenten els murs fets de tàpia, les parets arrebossades, alguna de
les quals amb restes de grafitti i pintures gòtiques, i tot un seguit d'elements arquitectònics
de diversa cronologia entre els que destaquen arcs de punt rodó de dovelles de pedra, arcs
d'ogiva, finestres geminades gòtiques, cups d'època més recent, etc.
Observacions:
Es tracta d'una edificació molt notable sobre la qual sembla que es preveu una restauració

Història
Segons la Gran Geografia comarcal de Catalunya (GRAN GEOGRAFIA, 1982) el topònim
Arboçar apareix al segle XI, associat a una "via peccorale" (una carrerada per la transhumància
de ramaderia ovina) (JUNQUERAS; MARTÍ, 2001). El seu topònim deu provenir de la existència
en aquest indret d'un bon nombre d'arboços. Font Rius transcriu la carta de població de
l'Arboçar: "amb data del 25 d'agost de l'any 1035 (segons Font Rius, més aviat 1053) té lloc
l'establiment de la quadra de l'Arboçar, efectuat per Ramon Berenguer I, comte de Barcelona a
favor d'un tal Farriol i la seva esposa, Bonadona, amb la condició d'edificar-hi cases, una torre de
defensa i engrandir les terres de conreu". Farriol podia disposar lliurement d'aquestes propietats,
però estava obligat a pagar cens, delmes i primícies (FONT RIUS, 1969) La casa devia formar
part de les estructures annexes a la torre.
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