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26 de març de 2020
Avui seleccionem una edificació poc coneguda, la torre residencial al carrer Cavall Bernat núm.
4 en el barri de Santa Eulàlia. La construcció d’ata de l’any 1880 (s. XIX) i presenta a la seva
façana un rellotge de sol circular.
Fitxa descriptiva de la casa i del rellotge de sol:
Mig amagada entre construccions i habitatges humils, s'aixeca aquesta torre residencial amb un bon jardí
al davant. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és un terrat pla. Al
costat hi ha altres cossos annexes.
La façana, orientada a migdia, es distribueix compositivament de forma simètrica, a partir de tres eixos de
verticalitat, definits per les obertures. Totes les obertures són amb arc de mig punt. A la planta baixa, l'eix
central el defineix la porta d'accés. Als laterals hi ha sengles finestres amb reixa. A la planta primera hi ha
tres balcons. I les obertures de la segona planta són més petites que la resta. El parament és arrebossat
amb imitació de carreus a la planta baixa i llis a les plantes superiors, amb recreixements als laterals i
entre cos i cos. Així com al voltant de les obertures. La façana està coronada amb una balustrada i un
acroteri amb un rellotge de sol.
Rellotge de sol circular, ubicat al capcer de la façana principal de la casa, orientada a migdia. La
balustrada va ser reforçada per a preparar el suport de rajol arrebossat amb guix on dibuixar-hi el rellotge.
Només es conserva el relleu del marc on normalment se situen les hores. Per les restes observades
sembla que el rellotge marcava les hores de les 6 del matí a les 6 de la tarda, en xifres àrabs. A l'interior
de la circumferència hi ha restes de pintura blanca i la línia de les 12, hora de l'Àngelus,. El gnòmon, de
vareta, neix de la part superior. Al dessota de l'esfera solar, hi ha un esgrafiat amb la data de construcció
de la casa: 1880 i ambdós costats probablement les inicials del propietari: "M" i "C".
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El Mapa de Patrimoni Cultural Local conté elements del patrimoni immoble (conjunts
arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), moble (elements urbans, objectes i
col·leccions), documental (fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics), immaterial
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari) i
natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).
#Quedateencasa #Joemquedoacasa #MuseumsAndChill #CulturaLH #HistòriaLH #MemòriaLH #En
boncacompanyia #LaCulturaacasa
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