Ca l'Ambornar / Mas de l'Albornar
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
forns, en direcció E

Alt Penedès
El mateix topònim de l'Ambornar ja determina una zona de
referència al municipi
Des del nucli de Sta. Margarida, cal seguir el camí dels antics

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

41.31126
1.67265
388893
4574160

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08251-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
Inexistent
si, IPA 2788
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 016A00064
Tríade scp
dj., 20/06/2002 - 02:00

Descripció
Edificació rural de planta quadrangular amb planta baixa, pis i golfes. El recinte és tancat
amb un baluard de pedra i molts annexes (corrals, magatzems...). Hi destaquen els
contraforts laterals i les cantonades amb carreus picats. Una de les portes d'entrada al
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recinte conserva una biga de fusta travessera amb la data 1769. En l'última ocupació de la
casa, el cos principal va estar dividit en dos habitatges. A la façana principal totes les portes
i finestres estan emmarcades en dovelles de pedra. Les finestres del primer pis tenen
inscripcions, una amb la data de 1770 i unes lletres difícils d'interpretar. L'entrada de la
planta baixa està coberta per una volta de maó manual o volta catalana. La part destinada
al celler encara conserva un cargol de ferro de premsa. Davant de la façana hi ha una gran
pedra rectangular perfectament escairada que podria haver estat el plat d'una premsa de vi.
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