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

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
A la serra de les Gunyoles, prop del a Font del Cuscó

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):
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397309
4578080
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Forn d'obra de can Ferret
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Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
1756
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
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Alzina de cal Ferret
Can Ferret

Descripció
És un complet conjunt d'elements destinats a una explotació racional del territori: la masia
de Cal Ferret es troba en un petit replà dominant la vall, al peu del camí vell de Les
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Gunyoles a la Font del Cuscó. La casa, que es de planta quadrangular, presenta la façana
principal plana, arrebossada i amb buits recercats mitjançant carreus de pedra la majoria.
Algunes finestres tenen ampits de pedra. La porta d'accés es de llinda d'arc de mig punt i
carreuada. Presenta una inscripció a la clau de l'arc amb la data de la seva construcció,
1756. Pel lateral hi ha una altra finestra carreuada amb ampit també de pedra que te una
altra data, 1759, i que està tancada mitjançant una reixa de forja amb decoració vegetal de
fus vertical del tradicional espí. La teulada és a dues vessants i la composició general de
buits es irregular. Consta de planta baixa i planta pis. A més de la casa i les diverses
dependències annexes, com els cups que hi ha darrera, un dels quals està aprofitat com a
dipòsit d'acumulació d'aigua per la masia, s'hi troben també altres elements d'interès: un
pou, una bassa anant cap avall en direcció a la Font del Cuscó, a l'esquerra i a tocar el
camí, un forn d'obra molt probablement utilitzat per la construcció de la casa, un forn de
calç, avui desaparegut, una era, i una alzina singular per les seves dimensions i estat de
conservació. No s'ha tingut accés a l'interior.

Història
A diversos elements arquitectònics de la masia es troben les següents dates: 1756 a sobre de la
porta principal d'accés; 1759, a la finestra lateral. La casa que veiem, doncs va adquirir la seva
fesomia actual al segle XVIII.
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