Cal Porcater
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Clariana
Pròxima al nucli de Clariana. La primera casa, del camí de Clariana a
Plans de Ferran.
487

Coordenades:

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

41.58717
1.49018
374154
4605043

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:

Descripció
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08008-55
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
En estat ruïnós totes les edificacions. Els espais a l'entorn de les
edificacions està ple de vegetació i males herbes.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08008A007000510000IG
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dt., 29/03/2011 - 02:00

Gran conjunt arquitectònic, avui en dia en ruïnes i envoltat d'una espessa vegetació. Deuria esser una casa
bastant important del municipi, degut a les seves grans dimensions, ja que no solament l'habitatge era de
grans dimensions, sinó el gran nombre d'edificis annexes.
L'estat actual, dificulta l'observació d'elements destacables, tot i que segurament disposava de celler, cup i
altres elements. En una de les portes situades al sud-oest del conjunt hi ha la data de 1805 inscrita a la fusta.
És la única referència que es troba degut a no poder accedir a la resta dels espais. De tot el conjunt cal fer
referència als murs de pedra situats a l'est i part del sud del conjunt que servien per contrarestar el desnivell
orogràfic. Aquests murs encara es conserven, i en algun tram fan més de 5 metres d'alçada.
L'entorn més immediat es caracteritza per camps de conreu, bosc, i el poble de Clariana a uns 700 metres al
nord-est.

Observacions:
No es poden identificar moltes de les estructures, ni elements singulars degut a la espessa vegetació
que hi ha l'entorn dels edificis.

Història
No s'ha trobat cap referència directa amb el nom de Cal Porcater. S'hauria d'investigar si el seu nom podria
ser Cantijoch o Contijoch, ja que les referències d'aquest nom, el situen per on està ubicat Cal Porcater. En
cas afirmatiu, hi ha bastants referències que ens podrien mostrar part de la història d'aquesta casa.
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