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

Anoia
Rocamora
A l'oest de l'indret de Rocamora. La darrera casa pel camí que porta a
Bellmunt de Segarra.
671

Coordenades:

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

41.59302
1.41778
368131
4605800

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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08008-102
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Bo
Ha estat restaurada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08008A013000050000IA
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dj., 14/04/2011 - 02:00

Cal Torrents està situat a l'oest de Rocamora, i representa una gran estructura rectangular formada per
l'habitatge i antigues estances destinades a l'activitat de la casa. A dia d'avui la seva funció solsament és
d'habitatge. Hi ha diferents edificacions que s'estan alçant amb un bon criteri arquitectònic. El recinte
d'accés es troba tancat per baranes i una entrada. Hi ha diferents espais on hi ha bestiar eqüestre.
És diferencia el cos que havia estat l'habitatge original, i que consta de planta de baixa i dues plantes de pis.
Les façanes són a pedra vista, formades per petits carreus irregulars disposats horitzontalment. La coberta és
a dues vessants (nord-sud) amb teula àrab. S'ingressa a l'edifici per la façana nord, amb una entrada amb arc
carpanell. A la resta de plantes hi ha finestres senzilles, i un balcó central per planta. A la resta de façanes
nomes destacar-hi diverses finestres de la mateixa tipologia.
L'edifici adossat forma part de l'habitatge, utilitzant-se les plantes de pis per a tal finalitat, i la planta baixa
com a magatzem. Originalment a la planta baixa hi havia les quadres, on encara es conserva algun element
que ens ho recorda. D'estructura molt similar a l'edifici principal, presenta la mateixa i distribució de
plantes, tècnica constructiva i vessants de la coberta. Té diferents elements interessants en les façanes,
destacant els grans arc rebaixats de pedres irregulars a les plantes de pis de totes les façanes, així com
l'entrada a la planta baixa també amb arc rebaixat. A la façana sud, hi trobem un pont llevadís que comunica
amb el camí a un nivell superior de la casa.
Cal destacar diferents construccions que s'estan edificant amb l'aplicació de línies corbes a les façanes, i la
utilització de voltes de canó i grans arcs rebaixats. Entre aquestes hi podem trobar una petita torre circular,
que recorda a les torres de guaita típiques de l'Anoia.

Història
Es remunta finals del XVIII i principis del XIX, feta amb gran part amb material de les edificacions que hi
havia a la zona del Castell de Rocamora. A mitjans dels anys 70 del segle XX, comença a rehabilitar-se les
edificacions que es trobaven en un estat de conservació deficient.
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