Cal Carles
Sant Pere de Riudebitlles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carretera, núm. 38

Coordenades:

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

41.45069
1.70381
391733
4589601

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08232-43
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1925
L'avi gran de cal Bou, que era mestre d'obres, va fer cal Carles
Bo
Legal
POUM 12/05/2012
EU-2829

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 51412CF9819N
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
ds., 15/05/1999 - 02:00

Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.
Autor de la darrera
revisió:
Data de la darrera revisió: dv., 22/01/2021 - 11:00

Descripció
Edifici entre mitgeres de caire noucentista. Consta de planta baixa, dos pisos i terrat. Al pis principal hi
destaca una gran balconada amb tres obertures, i al pis superior tres balcons d'una sola obertura i de peanya
circular. L'element més destacat és el capcer amb una barana de ferro i un rellotge de sol esgrafiat de gran
interès, tant des del punt de vista artístic com tècnic. A més de les línies horàries que van de les set del matí
a les sis de la tarda, presenta corbes de declinació solar i línies de sortida i posta de sol. A la part superior hi
figura l'any amb xifres romanes i a cada costat del rellotge hi ha dibuixat un nen. Aquests aguanten una
torreta sobre el cap i a la part inferior, també hi ha dibuixat un nadó.

Observacions:
El rellotge va ser dibuixat l'any 1925 per F. Tarragó.

Història
Es va construir sobre un edifici anterior, en un moment en que Sant Pere s'estenia cap a la carretera. Fa uns
anys es va modificar la planta baixa.
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