Cal Jep Nin/Jenin (casa nº4)
La Llacuna
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Anoia
Carrer d'Engranell, 4
619

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

41.47253
1.53305
377511
4592253

Classificació
Número de fitxa:
08104-24
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Edifici
Estil / època:
Modern
Segle:
XVIII
Any:
1770
Estat de conservació:
Regular
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Residencial
Titularitat:
Privada
Titular:
Ref. cad.: 48503CF7972S
Fitxes associades:
Cal Jep Nin /Jennin (casa nº2)
Autor de la fitxa:
Juan Garcia Targa
Data de registre de la fitxa:
dg., 06/05/2012 - 02:00

Descripció
Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, un pis i golfes, coberta a dos
vessants amb sostre de teules. Bigues de fusta interiors. La façana principal presenta una
porta amb arc arquitravat fet amb dovelles de pedra escairada, mides uniformes. La clau de
l'arcada té una cartela lobulada que porta la data 1770 i d'una creu de Malta. En el moment
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de fer el treball de camp, es trobava en procés de rehabilitació dels espais interiors i es va
poder accedir per tal de visualitzar les habitacions, celler amb volta de canó amb totxanes i
paviment de terra compactada, pati posterior, dependències d'ús domèstic i activitats
associades a la vida rural (galliners, etc.). En una de les dependències interiors de la
propietat s'observa una placa amb cartela lobulada amb el nom JOSEPH NIN MANOY, amb
arrebossat blanquinós.
Segons l'obra Cronologia històrica de la Llacuna, pàg. 145, sota la data es pot intuir el nom
de Martí, molt esborrat i malmès. Segons la mateixa font, en aquest carrer es localitzava
l'antiga Sinagoga de La Llacuna.
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