Cal Cadiraire / Cal Cano
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Carrer de la Roquera, 1, 08289
Al nord del nucli urbà, al barri de la Roquera
457m

Coordenades:

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

41.63856
1.51521
376338
4610712

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

Descripció
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08071-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1789
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6309607CG7160N
Adriana Geladó Prat
dl., 19/05/2014 - 02:00

Edifici cantoner de planta rectangular, format per dos cossos adossats. El volum principal presenta la
coberta de teula àrab de dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta
baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al carrer de la Roquera. Presenta un portal d'accés
rectangular que ha estat reformat, tot i que conserva la llinda plana monolítica amb la següent inscripció:
"AVE MARIA PURISIMA / SIN PECADO JOSEPH MAR / TI MESTRE DE MOLINS / ANY IHS 1798".
Al pis hi ha dues finestres rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes.
Una d'elles conserva l'ampit motllurat. Les obertures del pis superior són d'arc de mig punt, sostingudes
amb pilars amb les impostes motllurades. A l'extrem de llevant hi ha una finestra rectangular, emmarcada
amb carreus de pedra i amb l'ampit motllurat. La façana compta amb un ràfec de maons i deixa l'aparell de
l'obra vist. Està format per pedres desbastades de mida gran, disposades en filades regulars. Adossat a la
façana posterior hi ha un petit volum auxiliar de planta rectangular, amb la coberta de teula d'un sol vessant
i distribuit en una sola planta.

Història
Tenim notícia que el carrer de la Roquera va néixer al nord del nucli urbà a finals de la dècada del 1780 i
que les terres eren propietat de Josep Carbonell i Cases. És força probable que aquesta casa fos l'última que
es va construir en aquesta via. Per la llinda gravada del portal d'accés, sabem que a finals del segle XVIII, a
la casa hi vivia en Josep Martí, mestre de molins. El renom de Cadiraire prové d'un altre dels seus
propietaris, que es dedicava a arreglar cadires. I Cano també és el cognom d'un altre propietari de
l'immoble.
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