Ca l'Ignasi
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 km .
645

Coordenades:

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

41.59242
1.44309
370239
4605695

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08008-100
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII
Bo
L'edifici principal s'ha restaurat. Les altres edificacions s'estan
restaurant.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001600700CG70E0001FU

Cal Jerònim

Autor de la fitxa
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fitxa:
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Descripció
Situat a uns 500 metres al sud del nucli d' Argençola, Cal Jerònim havia format un gran conjunt
arquitectònic amb la masia adjacent de Cal Jerònim. A dia d'avui estan separades per l'interior i un per un
baluard exterior. És poden distingir també per la façana, que en el cas de Cal Jerònim és d'un color
groguenc.
Ca l'ignasi el formen l'edifici amb funció d'habitatge, i diferents construccions annexes que ens mostren la
importància que tenia tot aquest conjunt, ja que hi ha un gran nombre de construccions annexes, entre elles
un femer de grans dimensions.
L'edifici en funcions d'habitatge, es troba situat a l'oest del conjunt, i consta de planta baixa, planta de pis i
golfes. Les façanes arrebossades, exceptuant la nord que està a pedra vista. La coberta és a dues vessants (
nord-sud) amb teula àrab. No hi ha elements destacables en les façanes. L'entrada es realitza per la façana
sud. A l'interior hi ha una volta de canó
Al nord-est del conjunt trobem una edificació que s'està restaurant, de gran alçada, on destaquen unes
obertures amb arc de mig punt a la façana sud. Sota d'aquest trobem dues edificacions, una d'elles havia
estat el celler. Al sud de tot el conjunt, trobem l'edificació més interessant: un femer que es caracteritza per
una volta de canó. A la part superior hi ha una obertura, per on es llençaven els fems. També hi trobem un
pou ja fora del recinte.

Història
Antigament, formà una mateixa propietat amb Cal Jerònim. Actualment s'està restaurant la majoria
d'edificacions, tot i que l'habitatge ja està finalitzat.
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