Cal Mero
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Comparteix:
Facebook
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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Carrer del Raval, 5, 08289
A l'extrem de ponent del nucli urbà, davant de la Fàbrica
421m

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

41.63641
1.51724
376503
4610470

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

Descripció
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08071-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:6507505CG7160N

Adriana Geladó Prat
dl., 19/05/2014 - 02:00

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un pati posterior. Presenta la coberta de
teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït
en soterrani, planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal, orientada al carrer del
Raval, compta amb un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de
pedra ben escairats i la llinda plana monolítica. Als seus costats hi ha dos finestrals
rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Al pis destaquen tres finestrals
rectangulars amb els emmarcaments arrebossats també, que tenen sortida a tres balcons
simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballades. La llosana del balcó
central cobreix en part la llinda del portal d'accés, tapant la decoració central que encara hi
és present. Les obertures dels pisos superiors són totes rectangulars, amb els
emmarcaments arrebossats i els ampits motllurats. La façana està rematada per un ràfec de
dents de serra i presenta el parament arrebossat i pintat de color groc. Cal destacar que la
casa està comunicada amb la Fàbrica mitjançant una passera elevada situada a la segona
planta. Aquesta estructura és rectangular i està bastida en maons.

Història
Tot i que l'existència del Raval s'esmenta a partir de l'any 1789, des de principis de segle ja hi
havia el molí d'en Madora i algunes de les cases que defineixen el carrer tal i com el coneixem
actualment, com és el cas de cal Marbà, de l'any 1754. La casa es coneix amb el nom de cal
Mero per un dels seus propietaris, Baldomer Camps i Blavi, un industrial d'Igualada que l'any
1914 establí la seva fàbrica de teixits a la nau del carrer de Ramon Morera. De fet, la casa del
carrer del Raval està comunicada amb la Fàbrica mitjançant una passera elevada. En origen, els
números 1-3 del carrer del Raval també formaven part de la propietat de cal Mero. En aquest
sentit, la data present a la llinda del portal d'accés al número 1 (1756) ens dóna una idea
aproximada del moment en el que es devia construir la casa.
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