Cal Manaco
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Jaume de Rocamora.
Alçada:

Anoia
Rocamora
Al nord de l'indret de Rocamora. Davant de la capella de Sant
655

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

41.59429
1.41897
368232
4605939

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:

08008-101
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani Popular
XIV-XIX
Dolent
L'estat de conservació és deficient. Les edificacions annexes
han estat enderrocades i les que no ho estan, presenten greus
problemes en les estructures tant horitzontals com verticals.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
001406200CG60F0001GS
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dj., 14/04/2011 - 02:00

Descripció
Cal Manaco havia estat una masia important de Rocamora, amb un gran nombre
d'edificacions annexes, que a dia d'avui han estat enderrocades. Situat al nord de
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Rocamora, conserva tres cossos d'habitatge, en un estat de conservació deficient. Alçat
amb carreus irregulars de pedra disposats horitzontalment, conserva part de l'arrebossat en
algunes façanes. Les cobertes estaven orientades (nord-sud) i amb teula àrab.
L'edifici primitiu és el situat al centre, i com tret més característic, és el portal d'entrada
situat a la façana sud, amb un arc de mig punt adovellat. Posteriorment és va ampliar
l'edificació per l'oest, afegint un cos de dimensions similars. La façana sud d'aquest, s'ha
perdut en gran part. A finals del segle XIX es va afegir un altre cos, a l'est, i amb una
diferent orientació que els dos cossos esmentats anteriorment. La coberta s'orienta cap a
l'est, i destaca per tenir una alçada superior als altres cossos, i pel gran nombre de finestres
a la façana d'ingrés orientada a l'est.
Hi havia diverses construccions annexes que varen ser enderrocades recentment. La més
evident, estava adossada entre les façanes sud dels dos cossos més antics, on s'observa
clarament la forma de l'edificació.
Observacions:
No s'ha pogut identificar per l'estat deficient d'algunes parts del conjunt, però el propietari
indica que hi ha dos cups de vi, i una premsa, així com una sitja.

Història
Es remunta al segle XIV, on només hi havia el cos central. Posteriorment s'hi va afegir el cos
oest, i a finals del XIX el de l'est.

Pàgina 2

Pàgina 3

