Ca l'Aixelà
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Camí de Cal Salines
A escassos metres de la carretera B-212. i del nucli de Cal Salines.

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

41.33532
1.66186
388031
4576845

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:

08251-14
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
si, IPA 2794
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 000900CF87F058
Tríade scp
dl., 13/05/2002 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrangular a la que se li ha anat afegint diversos cossos. La coberta és a
quatre aigües, amb una torratxa al centre. La obra és de totxo massís amb les cantonades
de pedra. La façana principal dóna al sud. La distribució d'aquesta façana és simètrica amb
tres parts separades per plaques de pedra alternades. Al centre portal amb arcada de mig
punt a la planta baixa. Al primer pis balconera amb arc de mig punt i barana de ferro forjat.
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Al segon pis tres finestres amb arc de mig punt, la central és més alta que les altres dues. A
cada costat de la part central, grans finestres adintellades amb reixa de ferro forjat a la
planta baixa, finestres adintellades al primer pis i petita finestra quadrada. A l'extrem
superior esquerre del cos principal hi ha un rellotge de sol. A la façana est també es
distribueix simètricament combinant tres parts igual que la façana sud. L'única part diferent
és la central que combina tres finestres de mig punt a la planta baixa, una galeria amb tres
arcs de mig punt a la primera planta i tres finestres de mig punt, la del centre més alta, a la
segona planta. Al costat oest i nord hi ha un seguit de cossos afegits, la casa dels masovers
i noves sales menjadors del restaurant. Compta també amb un gran celler. Al davant de la
façana sud hi ha una glorieta modernista de ferro forjat, ceràmiques modelades i
esmaltades de diversos colors i vitralls. Dins el recinte del jardí de tipus romàntic, que està
tancat per un mur perimetral hi ha la font de Ca l'Aixelà, dins una caseta. Aquesta font
s'aprofita per a consum de la pròpia casa i es troba tancada. A l'altra banda de la casa s'ha
construït recentment un annex destinat a menjador.

Història
Fou dels primers assentaments residencials a la plana, al nord dels Monjos.
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