Cal Mandri
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
2212, km 2.
Alçada:

Anoia
Clariana
Situat en una elevació del terreny a uns metres de la Carretera BV457

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

41.58529
1.51873
376530
4604793

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

Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08008-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVI-XX
Bo
Ha estat restaurada, i pintada de color blanc. El cup de vi, en
canvi no s'hi ha actuat, i ha perdut la coberta, essent
actualment un petit abocador.
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
002205400CG70F0001KH
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dc., 16/03/2011 - 01:00

Descripció
Conjunt format per l'edifici original, i diferents ampliacions d'aquest. Destacar que és de
grans dimensions. Es troba situat en una elevació del terreny, a peu de la carretera BV-
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2212.
Ha estat restaurada, i s'han pintat totes les façanes de blanc, resultant a primera vista com
un edifici de nova construcció. Presenta planta baixa, planta de pis i golfes. De la
construcció inicial, de dimensions més petites, s'ha passat a un conjunt més gran degut
ampliacions tant al nord, com al sud, resultant doncs pel nord un cos ampliat que dona una
coberta més llarga al nord, i una galeria al sud.
S'ingressa a l'edifici per la façana oest, on hi trobem una entrada amb arc de mig punt, que
dona a la planta baixa. A la part de la galeria, hi trobem també una entrada rectangular. En
aquesta façana cal destacar-hi les finestres amb petits arc de mig punt. A cada extrem de
façana, hi trobem dues finestres bessones. En la part de galeria, a sobre de l'entrada
rectangular, hi trobem una imatge amb ceràmica, que representa un pastor, i amb un peu
que posa : Masia de San Juan de Clariana.
La resta de façanes, no s'hi troben elements a destacar. La coberta, és prolonga pel nord,
esta feta amb teula àrab.
A uns 10 metres de la façana oest, hi ha les restes del que havia estat el cup de vi
d'aquesta casa. Encara s'observa la ceràmica de les parets. Cal Mandri, es troba situada
prop de la carretera BV-2212, però envoltada també de bosc.

Història
Es trobava en un estat de ruïna, i els seus últims propietaris l'han restaurada en els darrers anys.
Aquesta masia s'anomenava anteriorment Gorro i amb el darrer canvi de propietaris se l'hi va
donar el nom actual. Segons un testament de l'Arxiu de la Parròquia de Clariana de l'any 1544,
és possible que el nom original d'aquesta masia, fos Cal Guarro. Una dada que podria afirmar
aquest argument és que en el aquest testament, es cita a Joan Guarro com a pagès de la Coma
de Maronta ( Maronta va evolucionar com a Marolta, que és la masia situada a un 200 metres
d'aquesta). Es torna a mencionar en un capbreu de l'Arxiu de la Parròquia de Clariana de l'any
1606, així com en el de 1634. Això però es una hipòtesi de que s'hauria de contrastar en un
estudi més detallat.
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