Can Rossó
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
del Camí
Alçada:

Anoia
Antiga N-II km 539
A peus de l'antiga N-II al km 539, entre Porquerisses i Santa Maria
525

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

41.62956
1.46695
372301
4609783

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Jaciment de Can Rossó
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08008-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08008A001000370000IF
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Descripció
Cal Rossó és troba situat a peus de la N-II entre els nuclis de Santa Maria del Camí i
Porquerisses, just a sota de l'Autovia A-2 de Lleida a Barcelona. Consta d'una edifici
principal, amb funció d'habitatge, i diferents construccions annexes.
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L'edifici principal a peu de carretera, consta de planta baixa, i dues plantes de pis. Presenta
les façanes arrebossades i pintades de color crema i rosat en els marcs de les obertures i la
separació entre plantes. La coberta és a dues vessants ( nord-sud) amb teula àrab. La
façana d'ingrés s'orienta al sud, i presenta una entrada rectangular a la planta baixa, on a la
llinda hi trobem inscrit J C 1932 dins d'un cor. Aquesta data correspon a l'ampliació que es
va fer de l'edifici. Al costat hi trobem en un placa Can Rossó 1835. A la resta de la façana hi
trobem un balcó i diverses finestres senzilles. A la façana nord, a la part superior ( ja que el
terreny esta més elevat en aquesta façana) hi ha l'espai on hi ha el cup de vi. Aquest
comunica a l'interior amb l'antic celler de la casa, on es conserva encara l'estructura de
pedra quadrada per on sortia el vi provinent del cup. Aquest espai quadrat conserva encara
l'embigat de fusta i algunes voltes. En aquest espai s'hi guarda la pala del forn, element que
per altra banda no és visible, tot i que no s'ha destruït.
A l'entorn de la casa, hi trobem dues cisternes d'aigua, un de mitjans del segle XIX i una
posterior, de mitjans del segle XX ( 1950). Altres elements destacats són les construccions
annexes que hi ha a l'entorn de la casa, de gran senzillesa, però que ens mostren l'estètica
rústica que l'edifici principal ha perdut.

Història
Es va edificar l'any 1835. L'any 1932 Josep Closa que era el propietari en aquell moment, va
restaurar la casa, ampliant-la per l'est. Durant les obres de l'Autovia A-2 de Lleida a Barcelona,
va estar a punt de ser expropiada i enderrocada per a facilitar els treballs. Al final es va poder
evitar aquest fet i es va compensar la família Closa, amb l'adequació dels espais que havien
estat afectats per les obres.
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