Rellotge de sol de la rectoria
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Plaça de l'Església, s/n
197

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

41.46992
1.82298
401716
4591593

Classificació
Número de fitxa:
08222-93
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Element arquitectònic
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XIX
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Legal
Observacions protecció:
BCIL (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Número inventari
Si, IPA 2931
Generalitat:
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Social
Titularitat:
Privada
Titular:
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Fitxes associades:
Rectoria de Sant Llorenç d'Hortons
Autor de la fitxa:
Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa:
dj., 14/02/2013 - 01:00

Descripció
Rellotge de sol, ubicat a la façana sud-est de la rectoria. És del tipus vertical i superfície
rectangular, declinant i policromat. Es troba pintat directament sobre l'arrebossat de la
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façana. Alterna els color rosa pàl·lid amb el color blanc i varies tonalitats d' ocres. Les xifres
representades són aràbigues. Estan repartides de la següent manera: les dotze del migdia
al centre. La seva línia horària té dibuixada una campana, representat l'hora de l'Àngelus. A
la dreta, de la 1 a les 5. A l'esquerra, de les 11 fins a les 6. Les xifres estan pintades de
color blanc i es troben emmarcades en una franja rectangular de 5 cm d'amplada.
El gnòmon de vareta és de ferro, de secció circular i arrenca d'un cercle pintat de color rosa
molt pàl·lid que representa el sol. Les línies solars estan pintades de color ocre. Senyalen
les hores i les mitges hores. A la capçalera, per damunt del sol s'hi pot llegir el lema o
llegenda escrit en lletres majúscules pintades de color ocre," EL TEMPS PASSA,
ENVELLIM, FEM VIA AL CEL.., SANT LLORENCINS ". Tot el conjunt està emmarcat per
una franja rectangular de 5 cm de gruix d'un color ocre molt pàl·lid.
Observacions:
Consta en l'inventari dels rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat Catalana de
Gnomònica, amb el número 1475.
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