Mas Perdigó
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Argençola
S'hi arriba a través d'un camí que neix a l'inici del Camí de la
Clariana, a la dreta. 1,5 km.
670

Coordenades:

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

41.58955
1.44676
370539
4605371

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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08008-72
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Bo
En general l'estat de conservació dels edificis és bo.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001601100CG70E0001MU / 001601000CG70E0001FU
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P
dl., 04/04/2011 - 02:00

Conjunt arquitectònic format per un seguit d'edificis que conformen el Mas Perdigó. El gran nombre
d'edificacions ha suposat la seva divisió actual en dos propietats: Mas Perdigó i Can Jepet del Magre. La
primera és la situada més a l'oest del conjunt, i la segona la més situada a l'oest. És poden diferenciar també
ja què Mas Perdigó les façanes estan arrebossades i Can Jepet del Magre són a pedra vista.
Mas Perdigó consta d'un edifici primitiu i diverses ampliacions posteriors que el configuren actualment,
resultant a la vista la unió de diversos cossos diferents. S'accedeix a l'interior a través d'un passadís cobert al
nord que dona a un petit espai tancat on hi ha l'entrada. La resta de façanes d'aquest sector del conjunt
arquitectònic que forma actualment Mas Perdigó, no presenta cap elements destacable. En un dels cossos
d'aquests sector, hi trobem adossat un petita construcció on hi havia el cup de vi.
La part del conjunt que actualment està format pel que es coneix com Cal Jepet del Magre, presenta un
aspecte més primitiu amb les façanes a pedra vista, i les obertures pràcticament sense modificar. Té l'accés
orientat a l'oest amb una entrada amb arc adovellat escarser. En aquesta mateixa façana oest, hi trobem un
contrafort. Altres elements a destacar, és una finestra amb ampit i llinda de pedra, en un edificació annexa
que dona davant de l'entrada abans esmentada. Els edificis situats més a l'est, tenien originalment funció
agrícola i ramadera.

Història
Per les dimensions del conjunt arquitectònic, el Mas Perdigó original hauria de ser una de les cases
importants de l'indret.
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