La Rectoria de Clariana
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Maria.
Alçada:

Anoia
Clariana
Al carrer principal de Clariana. Adossada a l'església de Santa
466

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

41.59105
1.49801
374814
4605462

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Santa Maria de Clariana
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08008-172
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Ha estat restaurada en la seva totalitat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
4957603CG7045N0001SL

Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dj., 27/10/2011 - 02:00

Descripció
Adossada al mur oest de l'església de Santa Maria. Presenta planta baixa, planta de pis i
golfes. Alçada amb murs de pedra vista hi trobem l'accés principal a la façana sud, amb una

Pàgina 1

petita d'entrada amb brancals i llinda de pedra. Presenta diverses finestres amb ampit de
pedra i llinda de fusta repartides per la resta de façanes. Cal destacar-hi a l'interior un forn
situat a la planta baixa.
Ha estat completament restaurada i adaptada al seu nou ús actual com allotjament rural. Hi
trobem un jardí i una piscina a la part nord.
Observacions:
Originalment l'accés es trobava a l'est, al porxo on trobem l'entrada l'església de Santa
Maria.

Història
Es va construir amb posterioritat a l'església de Santa Maria de Clariana. A mitjans del segle XX
fou abandonant, i el seu estat de conservació era cada vegada més dolent, a l'igual que el de
l'església. A finals dels anys 70 del segle XX, l'actual propietari compra l'edifici de la rectoria al
Bisbat de Vic i restaura la casa. Es converteix en una segona residència fins a inicis del segle
XXI, quan es converteix en un casa de turisme rural.
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