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

Anoia
Clariana
Situada en el camí que porta de Clariana a Contrast. Al costat de Cal
Magre.
497

Coordenades:

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

41.58756
1.47476
372869
4605108

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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08008-157
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVI
Bo
L'edifici principal ha estat restaurat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002404300CG70E0001WU
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
ds., 14/05/2011 - 02:00

Es troba situada en el camí de Clariana a Contrast, pròxima a Cal Magre. Forma una recinte tancat amb
l'edifici principal, i diferents construccions annexes. L'edificació principal, consta de soterrani, planta baixa,
planta de pis i golfes. Les façanes són a pedra vista, amb petits carreus irregulars disposats horitzontalment.
En algunes façanes hi ha part d'arrebossat. La coberta és a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab.
S'observa una evolució constructiva amb diferents ampliacions de l'edifici principal.
La façana d'ingrés s'orienta a l'est, i presenta una entrada amb arc rebaixat a la planta baixa. A la resta de la
façana hi trobem diferents finestres i balcons bastant senzills. A la resta de façanes no hi ha elements
destacables. Davant de la façana sud, hi ha un espai tancar per murs, i on trobem una edificació annexa. A
l'oest del conjunt, hi destaca una edificació annexa de grans dimensions, avui en dia en desús. Al nord del
conjunt, a l'alçada del camí de Clariana a Contrast, hi ha una barraca de marge amb volta rebaixada. Hi ha
camps de conreu i zona enjardinada davant de la façana principal.

Història
Desconeixem la història de l'actual edificació de Cal Prim, que amb la restauració sembla bastant moderna.
Però en la documentació de l'Arxiu Parroquial de Clariana, s'esmenta en un testament de 1539 Mas d'en
Prim. També surt citat en un altre testament, en el de Joan Mestre, l'any 1596. Finalment en un capbreu de
1634 surt anomenat i es citen diverses propietats d'aquests mas : una resclosa a la riera de Clariana, un molí
( anomenat de muret).
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