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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS 1. AJUNTAMENT

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer de Carles Domènec, 1
41º 31’ 34,60”N  2º22’3,80”E
7276306DF4977N0001EE
298 m2
Sòl urbà
SE3  Equipaments

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública
Edifici
Ajuntament
Una
Neoclàssic, contemporàni
Segle XIX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Edifici a tres vents, de planta rectangular i coberta a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i dos pisos. La estructu-
ra de la façana és simètrica amb un eix central format per la porta d’entrada
i una finestra a banda i banda.
En el primer pis presideix una gran balconada amb tres finestres, la del mig
de llinda recta i les laterals amb un frontó. En el centre per damunt de la
finestra hi ha l’escut de Cabrils esculpit. Les finestres del pis superior són
petites i rectangulars.
A l’interior està tot refet de nou i adequat a l’ús d’oficines.

HISTÒRIA

Era l’antiga seu de l’entitat La Constància.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Mossen Jacint Verdaguer 60
41°31’51,38"N    2°21’57,12"E
7380214DF4978S0001KT
4.868 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Albert Segu Vilahur
Residencial
Habitatge
Tres
Moderna
Segles XVII - XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia de planta rectangular, consta de planta baixa i pis amb la coberta de
teula a dues vessants amb carener paral·lel a la façana.
El portal és de punt rodó amb una finestra a l’esquerra amb arc de mig punt
i una finestra a la dreta amb els muntants, l’ampit i la llinda de carreus de
granit. Destaca la finestra del primer pis que hi ha damunt del portal rodó
perquè és d’estil gòtic amb un balcó de ferro forjat i elements escultòrics en
forma de cap humà i la llinda amb relleus vegetals.
Té afegits al cos original per les dues bandes. El cos de l’esquerra té una
galeria coberta amb obertures amb arcs tipus deprimits còncaus però realçats
i a la part frontal i lateral amb balaustrada.  Al costat dret hi ha un cos nou amb
un annex de coberta plana i coronada amb una balaustrada que fa de barana
de la terrassa.
Hi ha una bassa separada uns metres de l’edifici principal. Tot el recinte està
delimitat per una closa amb una porta de ferro.

HISTÒRIA:

Una tradició diu que en Pau de Ca l’Abril va anar a fer les Amèriques i després
de 25 anys va tornar havent construït un paquebot batejat com «Abril».
Darrerament es va conèixer amb el nom de Colònia Albert, pel nom del seu
propietari.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

2. CA L’ABRIL





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Quatre Camins 43
41°31’47,99"N    2°21’58,49"E
7380209DF4978S0001MT
1.531 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Rita Puig Serra
Residencial
Habitatge
Una
Moderna
Segles XVII - XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia que consta de planta baixa i pis, coberta de teules a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana. Ha sofert diverses transformacions;
a l’esquerra s’ha afegit un cos de planta baixa i pis. El pis superior té una
alçada diferent al pis original. El portal de la façana s’ha desplaçat a l’esquerra.
L’emmarcament del portal rodó i les finestres de la planta baixa són fruit
d’una transformació força recent i imiten els muntants originaris. On sí que
es conserven els muntants i les llindes originàries és a les tres finestres de
la planta pis. També se li ha afegit una porxada a l’esquerra.
S’hi accedeix per un camí flanquejat per una caseta, que podria ser de l’antic
masover. A  l’esquerra trobem una glorieta de planta quadrada suportada per
pilars que sustenten una coberta de teules a quatre vessants.
També hi ha una bassa i un banc amb el respatller de ceràmica valenciana.
Al carener hi ha un penell en forma de gall.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

3. CA L’ABRILET
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C. dels Quatre Camins





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí del Sant Crist 20
41°31’51,10"N    2°21’36,46"E
8664701DF4986S0001WZ
6.079 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Num inventari:

Privada
Biossar, S.L.
Residencial
Habitatge
Dues unides per pont
Obra popular i gòtic tardà (torre)
Segles XIV - XVI
Correcte
IPA 8391 (masia) i 646 (torre)
Torre: BCIN R-I-51-5216

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per una masia i una torre de defensa unida a la masia per un
pas elevat. Presenta un aspecte imponent després de totes les
transformacions sofertes.
La masia, segons Bonet i Garí (1981) se la cataloga al grup I ja que la
disposició de les teulades és paral·lela a la façana principal. Consta de
planta baixa, pis i golfes. La façana principal conserva el portal dovellat i
també les finestres gòtiques, que declaren la seva època de mitjans del
segle XIV. Les dues finestres de la planta baixa estan protegides amb reixes
de ferro. L’estructura interna de la casa és de tres cossos perpendiculars a la
façana i dos més per al celler, paral·lels, units amb arcs de pedra picada. Al
costat dret hi ha dos cossos més dedicats antigament als estables. L’entrada
i la cuina conserven les característiques conegudes a les masies.
La notable torre quadrada de defensa respòn als atacs dels pirates a la
costa catalana durant el segle XVI. Al Maresme hi ha torres d’igual arquitectu-
ra que senyorengen en diferents municipis.
Té tres plantes cobertes amb voltes i el terrat emmerletat. La porta era a
l’alçada del pis, però avui té un pont de comunicació.  Al damunt seu hi ha un
matacà. Actualment, la planta baixa té una porta que no havia existit en la
primera època. Es conserven espitlleres i dos finestrals gòtics a la segona i
tercera planta. L’interior podria haver tingut diferents serveis, per a les
necessitats inherents al seu ús de defensa.
També té una bassa amb un pou d’abastiment d’aigua.

HISTÒRIA

La propietat de la família Amat sempre havia estat molt important a la zona.
Es coneix el nom del pagès Joan  Amat  gràcies a un Benefici sota la invocació
de Santa Maria del Roser i de Sant  Joan. Fou fundat per Joan Amat, pagès
del veïnat del Sant Crist, en document signat davant  Antoni Martí, notari regent
de l’escrivania episcopal de Girona, el 1618. Establí que l’obtentor hauria de
celebrar cada mes 12 misses a l’altar del benefici, els dies designats, i el
dotà amb dos censos, de 200 lliures de preu. Deixà el dret de patronat al
propietari de la casa d’Amat del San Crist, amb lliure facultat de presentar. El
document es troba en un procés del 1674, i en la visita del 1726.
El 1726 foren presentats els rèdits, i s’hi explica que un dels censos s’havia
perdut abans del darrer setge de la ciutat, i que per tant restava dotat només
amb 100 lliures. Per això, en la visita del 1736, l’obtentor explicà que a causa
de la disminució dels rèdits, solament hi celebrava 6 misses, i no fou
desaprovat pel bisbe; però calia que fes constar quan temps feia.
Els darrers obtentors i patrons foren: Jacint Roure (1711); Josep Vives (1711),
presentat per Antoni Amat; Bonaventura Amat (1734), presentat per Jaume
Amat.
Les propietats de la masia amb extensió de les terres del Pla i del Mont-
Cabrer  eren importants, però el decaïment de la família ha fet canviar l’aspecte
del casal.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 1
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí de Coll de Port 19
41°31’47,99"N    2°21’58,49"E
6780201DF4968S0001ZQ
2.413 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Lopez
Masia
Restaurant
Una
Moderna
Segle XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia que consta de planta baixa i pis, coberta de teules a dues vessants
amb el carener perpendicular a la façana. Conserva els marcs de les obertures
del primer pis de carreus de pedra granítica. El portal és de punt rodó adovellat.
La seva simetria es trenca pel costat dret amb un cos afegit amb la coberta a
diferent alçada. Era una de les poques masies del Maresme amb quatre
cossos.

Observacions
Disposa d’un registre de mina al davant de la casa. Té la tradicional forma de
pou, però en realitat es tracta d’un registre de la mina de can Badia.

HISTÒRIA

Casa reconstruïda conservant l’aspecte originari, actualment dedicada a res-
taurant.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

5. CA L’ESTRANY
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer de Cal Gras 2
41°31’59,99"N    2°21’35,86"E
6883601DF4968S0002XW
2.624 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Joaquim Abril
Masia
Restaurant
Una
Contemporània
Segle XVIII (1792)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Antic mas molt reformat que actualment és un restaurant. És de planta
quadrada i consta de planta baixa i dos pisos. El pis superior és totalment
nou. Coberta actual de teules a quatre vessants. Portal de punt rodó amb
porxo de factura recent. Rellotge de sol amb la inscripció «Només compto
les hores serenes». Els angles estan escairats amb carreus de granit. Té un
annex a la dreta que correspondria a graner o corrals en el seu moment. Una
rajola a la façana recorda la data de 1792.

Observacions
L’antiga masia de Cal Gras constava de planta baixa i pis i la coberta era de
dues  vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. A l’esquerra
té una bassa i un pou. A uns 100 metres hi ha un dipòsit i un altre pou que
s’ha afegit en el llistat d’elements no inventariats. A les sales del restaurant
tenen penjats i emmarcats una vintena de pergamins i altra documentació
menys antiga com carnets de ball.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

6. CAL  GRAS
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Pare Casanovas 7
41°31’28,44"N    2°22’10,13"E
7573804DF4977S0001SA
1.569 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Adolfo Bruguet Ribas
Residencial
Habitatge
Dues
Moderna
Segle XVII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia de planta basilical, consta de planta baixa, pis i golfes. Portal rodó
dovellat a la façana principal. Hi ha un rellotge de sol. Les obertures tenen els
ampits i els muntants de pedra treballada.
Hi ha una capella en el lateral dret, amb un campanar de paret o d’espadanya
i una torreta de planta quadrada amb un penell a la coberta.
Una paret d’obra encalada tanca tot el recinte. Al costat del barri que té una
coberta a dues aigües de teules, hi ha un plafó de rajoles de valència (3 x 4
rajoles) amb una imatge d’un sant.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Barcelona 4
41°31’45,26"N    2°21’34,58"E
6680402DF4968S0001MQ
2.909 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Mª Clara Torres Tió
Residencial
Habitatge
Una
Eclèctic, contemporània
Segle XIX (1856)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular, en el seu cos central consta de planta baixa i
dos pisos amb la coberta de teules a dues vessants amb el carener paral·lel
a la façana. A l’esquerra hi ha un cos annex del que surt una torre de planta
quadrada amb la coberta sustentada per pilars de maó vist , a quatre vessants.
A la dreta un cos d’alçada inferior amb la coberta plana. La façana està
decorada amb esgrafiats que indiquen l’any d’execució de la reforma.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

8. CAN  BERGAY

Avinguda de la Zona Esportiva

C
ar

re
r  d

e 
B a

rc
el

on
a

Carrer Nou

Av
in

gu
da

 d
e 

la
 L

lo
ba

te
ra

Car
rer

 de
 B

arc
elo

na Carrer de Catalunya

Avinguda de la Llobatera

Passatge de la Verge de Montserrat





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ dels Quatre Camins 45
41°31’49,06"N    2°22’2,75"E
7380206DF4978S0001LT
8.172 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Germanes Cabot
Residencial
Habitatge
Principal i edificació auxiliar
Neoclàssica, contemporània
Segle XIX
Regular

DESCRIPCIÓ

Edifici d’estil neoclàssic de planta rectangular. Consta de planta baixa i dos
pisos en el seu cos central i planta baixa i pis en els seus cossos laterals.
Coberta plana i coronaments laterals amb balustrades. Balconada damunt
la porta principal de la façana descentrada a la dreta. Les obertures de la
planta baixa (porta i finestres) amb muntants de pedra i arcs escarsers. Les
obertures dels pisos són de llinda recta. A la dreta hi ha una galeria coberta
amb arcades de punt rodó, davant de la qual hi ha un terrat delimitat per
balustrada.

Observacions
També coneguda amb el nom de can Torres. Disposa d’un pou d’aigua.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

9. CAN  CABOT
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí del Sant Crist
41°30’57,10"N    2°23’3,41"E
8664704DF4986S0001YZ
3.137 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Sr. Jorge García Mañosa
Residencial
Habitatge
Una
Popular, moderna
Segles XVII - XVIII
Correcte
IPA (8379)

DESCRIPCIÓ

Masia del mateix grup que can Vives, grup III de Bonet-Garí. Pot assignar-se
al segle XVIII i així ho testimonia el gravat de la porta principal de la masia,
1749.  Té els tres cossos a la façana, fet que li dona un aspecte basilical.
Consta de planta baixa, pis i golfes. Coberta de teulada a doble vessant amb
un cos al mig que sobresurt. Conservació dels esgrafiats amb els dos tons
arrebossats , el de la sorra i el de la calç; dels resseguits de les obertures de
pedra granítica del gravat i els carreus cantoners ben tallats. Façana princi-
pal amb portal rodó adovellat; dues finestres a la planta baixa amb reixa, tres
finestres a la planta pis i una finestra a les golfes. Les finestres de la planta
pis tenen els ampits els muntants i les llindes amb carreus ben escairats de
pedra granítica. La finestra de les golfes no té l’ampit de pedra. També hi ha
un rellotge de sol esgrafiat amb la llegenda: «Damnas hores»; un fanal
damunt el portal i una rajola amb la inscripció «Província de Barcelona Parti-
do judicial de Mataró. Termino municipal de Cabrils. Caserío el Sant Crist».
Al llarg dels anys, a l’edificació principal, se l’hi va afegir, pel costat Nord-est
de la casa, un cos en planta baixa destinat a quadres de bestiar. Posteriorment
es va afegir la planta pis. La paret posterior d’aquest edifici, queda just en el
límit de la finca amb la de can Vives.
Per altra banda es va aixecar, probablement al voltant de l’any 1800, un altre
volum pel costat de llevant, format per planta baixa i planta pis, destinat a
corral i habitatges dels treballadors. Molt més tard, cap els 1960-70, es va
adossar un garatge amb un terrat a sobre, que comunica amb la casa existent,
dels parcers.
Al davant de l’entrada principal de la masia es troba l’espai destinat a ‘‘l’era’’,
que ara llinda amb l’autopista.

Observacions
L’actual propietària diu que hi ha un hipogeu de tres trams en ziga-zaga que
acaba en una sala de planta circular amb una bancada al seu voltant.Té una
bassa i un pou d’aigua.

HISTÒRIA

Les propietats del veïnat del Sant Crist en el seu nucli original (can Vehils,
can Vives, can Carbonell i ca l’Amat) s’estenien fins tocar a mar. Totes aquestes
finques s’edifiquen al voltant de la capella de Sant Cristòfol. Tot el conjunt es
situa damunt un o varis establiments d’època romana, al redós de la Via
Augusta.
Fins ben entrat el segle XX, l’activitat més important fou l’agricultura. Però des
dels anys 60 s’han anat urbanitzant tots els terrenys del voltant. Fins fa ben
poc, els propietaris de les masies eren provinents de la mateixa família que
les originaren i els donaren nom. Però els Carbonell la van vendre l’any 1988
a la família Comas - Castanyeira, que l’han de restaurar seguint criteris de
valorització d’elements originals. Al 2007 es va vendre a l’actual propietari.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passatge de Can Cucut 1
41°31’41,81"N    2°21’39,52"E
6548040DF4967N0001QX
3.926 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Rafael Batistini
Residencial
Habitatge
Una + cos annex
Moderna
Segle XVIII
Regular

DESCRIPCIÓ

Masia de planta baixa i pis que ha sofert transformacions amb el temps.
Coberta de teules a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana.
Portal rodó d’obra i muntants de carreus granítics. Al damunt destaca una
finestra amb l’ampit, els muntants i la llinda de carreus de pedra granítica.
L’ampit està esculpit en la part inferior amb dentellons. Hi ha quatre finestres
més amb carreus de granit; una altra a la façana principal i res més a la
façana lateral dreta.

Observacions
Cos annex formant 90 graus a l’esquerra.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

11. CAN  CUCUT
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Av. Llobatera s/n Pol. 1 Parc. 1
41°32’6,74"N    2°21’35,44"E
08030A001000010000FQ
50.654 m2
Sòl no urbanitzable
N2a Protecció - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Lluís Gonzàlez Lila
Residencial
Habitatge
Una + annex
Moderna
Segle XVIII (1750)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia de planta rectangular, amb coberta de teules a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i dos pisos. Portal amb
arc de punt rodó amb els muntants de granit. Rellotge de sol amb la data de
1750. Un pòrtic, de  coberta plana i factura moderna, s’aixeca damunt l’entrada
principal. Un annex lateral dret s’afegeix a l’estructura del mas. En canvi a
l’esquerra hi ha una altra edificació amb maó vist que fa les funcions de
corral i magatzem.

Observacions
Té un pou d’aigua. Davant la façana hi ha una caseta d’obra que regula el
funcionament del pou.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

12. CAN  DALMAU

Carr
er A





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Avenida de la Llobatera 34
41°31’48,86"N    2°21’44,36"E
7080053DF4978S0001QT
4.982 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Josep Suari
Residencial
Habitatge
Dues
Moderna, contemporània
Segle XVIII (1798)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Cases de planta rectangular amb la coberta de teules a dues vessants i el
carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i planta pis. Porta princi-
pal amb els muntants i la llinda de carreus de pedra granítica. A la llinda
central hi ha l’any 1798 gravat. Finestra al costat dret amb reixa i finestres al
pis superior amb els ampits, muntants i llindes de carreus granítics.

Observacions
Can Manelito i cal Sastret són dues construccions parellades, comparteixen
una paret mestre que està feta de tàpia.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

13. CAN  MANELITO I CAL SASTRET
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí Antic del Trujol 2
41°31’47,49"N    2°21’48,60"E
6979602DF4967N0001JX
1.653 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Mercè Graupera
Residencial
Magatzem
Una
Moderna
Segle XVII
Dolent

DESCRIPCIÓ

Mas rural als quatre vents, de planta rectangular amb la coberta de teules a
dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Un cos afegit a la dreta té la
coberta d’una única vessant. Conserva part de les canalitzacions de terracuita.
Al costat hi ha la bassa, lloc de cria de granotes i al costat de la bassa hi ha
un pou d’on treu l’aigua.

Observacions
Està apuntalat i a punt de caure.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

14. CAN  PARÓ
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer dels Quatre Camins 14
41°31’40,77"N    2°21’56,51"E
7278413DF4977N0001UE
2.413 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Jaume Arribas Margarit
Residencial
Centre de Transtorns Alimentaris
Una
Historicista, contemporània
Segle XIX (1899)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia transformada l’any 1899, convertint-la en un casal d’estil historicista,
neogotitzant. De planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, amb
la coberta de teules a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Consta
de tres cossos originals als que se’ls ha afegit dos cossos més, un a cada
banda, amb la coberta a una vessant. La façana actual té un coronament
esglaonat, amb un rellotge de sol de pedra, centrat, on s’hi llegeix «Només
compto les hores serenes».
Destaca una finestra geminada i dues coronel·les. També destaquen alguns
elements de forja (reixats i estructures de coberta).
A la planta baixa hi ha l’accés principal situat a la façana sud-est. En aquesta
façana s’hi localitzen dos accessos més: un d’ells dona al garatge i un altre
a un habitatge habilitat per a ús del guarda de la finca. Dins de l’àmbit de
garatge hi ha un muntacàrregues que comunica verticalment els dos nivells,
i un aljub per emmagatzemar aigua.
A la façana sud-oest hi ha una galeria on recentment s’hi ha habilitat una
reduïda capella limitada per un tancament de mampares de vidre.
El nivell de conservació de l’edifici tant exterior com interiorment és excel·lent.
Els terrenys que envolten l’edifici es troben perfectament enjardinats i també
en un excel·lent estat de conservació.

HISTÒRIA

La estructuració actual de la casa i els terrenys que l’envolten, respon a les
obres de remodelació realitzades sota el auspicis de Francesca Tolrà i Dalmau
(1856-1903) executades tal com consta en el rosetó existent damunt del
finestral situat a l’eix de la façana principal, l’any 1899.
Aquesta remodelació es feu sobre un edifici ja existent, probablement del
segle XVI (a la dovella central de l’arc que hi ha a la porta d’entrada, a l’actual
perímetre exterior de la finca, s’hi llegeix: 1670), amb un perímetre edificat
pràcticament coincident amb el de l’actual. La lletra M que abraça la data,
correspon a la inicial de la nissaga dels Masriera, que havien edificat la
masia antiga.
El cognom Masriera es manté fins el 1857, en que mort Camil Tolrà i Masriera,
pare de la reformadora de l’edifici.  Aquesta es casa amb Josep Pons i
Pedrós, de Barcelona i per aquest motiu es comença a conèixer la finca com
a ‘’Can Pons’’.
L’extensió de la finca abarcava fins a l’actual centre de la població de Cabrils
i l’activitat principal que s’hi desenvolupava era l’elaboració de vi.
Des de 1998 és un centre sanitari dedicat als trastorns alimentaris. Els antics
propietaris eren els germans Jaume i Miquel Pons.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer de Quatre Camins 34-36
41°31’46,42"N    2°22’1,11"E
7378503DF4977N0001OE
12.961 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Família Massagué-Cusachs
Residencial
Habitatge
Una amb cos adossat
Moderna
Segle XVII (1670)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia de planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta
de teules a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Portal rodó adovellat
damunt del qual s’hi sobreposa un balcó amb balustrada.  A banda i banda hi
ha un pedrís i per accedir al nivell del sòl cal pujar dos esglaons de pedra
granítica. En el pis superior hi ha una balconada, també amb balustrada. Al
costat del portal hi ha una finestra amb ampit, muntants i llinda de pedra. A la
llinda hi ha una inscripció que posa Mas d’Amunt i l’any 1677. Destaca un
rellotge pintat amb la inscripció «Can Rora / 1670). A la dreta hi ha un cos
afegit perpendicular a la façana; consta de planta baixa i pis, coberta a dues
vessants. Els angles estan reforçats amb pedra granítica escairada. Una de
les finestres amb l’ampit, els muntants i la llinda de pedra granítica està
tapiada i s’hi ha col·locat un plafó de ceràmica de la Mare de Déu de Montserrat.
Al costat dret hi ha la bassa.Recinte delimitat per una closa amb portalada
amb els muntants i la llinda de pedra granítica. Hi ha una inscripció que no es
llegeix bé.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

16. CAN  ROURE
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passeig de les Palmeres 35
41°31’31,71"N    2°22’18,61"E
7775024DF4977N0001IE
21.195 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Jorge Carles-Tolrà López
Residencial
Habitatge
Una + edificacions auxiliars
Moderna
Segle XVII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Antiga masia de Can Tolrà,  que ha sofert modificacions a principis de segle
XX. Per fotografies antigues sabem que hi havia tres edificis: el mas, un
annex a l’esquerra i dependències (paller, corral...) a la dreta. L’edifici princi-
pal constava de planta baixa i dos pisos; coberta de teules a dues vessants
amb el carener paral·lel a la façana. Portal rodó adovellat. De la foto es poc
veure poca cosa més. En l’actualitat, no existeixen els estables i a la cantone-
ra dreta del mas hi ha una torre de plata circular, amb galeria a la part supe-
rior. Rellotge de sol a la façana principal.A la banda esquerra manté un cos
afegit.

Observacions
Bonet Garí ha confós Can Tolrà per Can Tosca

HISTÒRIA

Segons els beneficis inscrits en el tom de les dotalies per Antoni Tolrà,
passamanter, ciutadà de Barcelona, a l’any 1612, el dret de patronatge el
deixà a Joan Tolrà, pagès i germà seu. Els darrers beneficiats i patrons són
del 1733, presentats per Francesc Tolrà, pagès del veïnat del Sant Crist. Del
1816 al 1844, Josep Vehils i Roure, presentat per Josep Avellà, pagès de la
parròquia de Cabrils; i Josep Tolrà el 1844, presentat per Domènec Tolrà i
Avellà.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Ctra de Vilassar de Mar a Cabrils
41°31’7,78"N    2°22’20,21"E
08030A007000300000FK
3.436 m2
Sòl no urbanitzable
N1a Rústic - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Sr. Antonio Monfort
Residencial
Habitatge i hosteleria
Dues
Gòtic, medieval - moderna
Segles  XV - XVII
Correcte
IPA 8381

DESCRIPCIÓ

Masia situada al sud de Cabrils al cantó dret de la riera.
La masia és l’edifici més important del conjunt construït. Està definida per un
volum de planta rectangular, amb planta baixa i pis i coberta de teulada àrab
de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. El punt màxim
del carener coincideix amb l’eix de simetria compositiu de la façana principal.
La estructura, resolta amb murs de càrrega de mamposteria de pedra i
entramats a la vista de bigues i llates de fusta i rajoles ceràmiques, per
solucionar forats i cobertes es troben en bones condicions de conservació.
A la façana posterior de l’edifici hi ha un petit adossat i dues rampes de
vinculació externa amb l’edifici. Aquesta façana es troba en un regular estat
de conservació, la imatge del qual s’agreuja per la sèrie d’elements afegits,
les esmentades rampes de comunicació o l’habitació adossada a ella.
La façana principal té la porta adovellada i la finestra superior de tipus coronella
amb la columneta de pedra de Girona. Es completa amb dues finestres més
a la planta baixa i dues en el primer pis, totes amb els ampits, muntants i
llindes rectes de pedra granítica. Gran part de la façana està coberta per
heures. A la llinda d’algunes finestres hi ha esculpida una casa, divisa de la
família Casals.
Hi ha un  cos adossat a l’esquerra amb la coberta a dues vessants i el
carener paral·lel a l’eix de la façana.
Al seu interior hi ha una cuina molt bé conservada així com un forn de pà.
Predomina la pintura de calç pel recobriment de murs i envans, i paviments
ceràmics, destacant-se l’existència d’alguns trams de portes emmarcats
amb pedra.
El volum més àntic esta adossat a una bassa d’aigua, també incorporada en
l’àmbit protegit de la masia de Can Toscà, però fora de la seva propietat.

Observacions
També es coneix amb el nom de Can Casals. S’hi desenvolupa l’activitat de
lloguer de la sala annexa a l’edifici principal per a convencions, festes i
celebracions de tota mena, però sense oferir servei de cuina, és a dir, a
través d’un servei de catering.

HISTÒRIA

Antoni Tolrà, passamenter, ciutadà de Barcelona a l’any 1612 deixa el dret de
patronat a Joan Tolrà, pagès i germà seu. Els darrers beneficiats i patrons
són del 1733 presentats per Francesc Tolrà, pagès del veïnat del Sant Crist.
De l’any 1816 al 1844, Josep Vehils i Roure, presentat per Josep Avellà,
pagès de la parròquia de Cabrils; i Josep Tolrà el 1844 presentat per
Domènech Tolrà i Avellà.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Can Valls 5, cantonada c/Trujols
41°31’54,47"N    2°21’46,54"E
6982801DF4978S0001HT
3.097 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Can Valls 2000, S.A.
Residencial
Magatzem d’obres
Una
Contemporània
Segle XX
Regular

DESCRIPCIÓ

Casa de planta rectangular, consta de planta baixa i pis. A la planta baixa
sobresurt de l’eix de la façana una porxada amb tres arcs de mig punt, amb
la coberta plana i amb balustrada.

Observacions
S’utilitza com a lloc de magatzem de la promoció de les obres d’urbanització
d’aquest sector.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Mossen Jacint Verdaguer 60
41°31’3,94"N    2°22’51,98"E
8487022DF4988N0001EQ
2.889 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Bellaire S.A.
Residencial
Residencia de la 3ª edat
Una + torre amb porxo d’unió
Popular, moderna
Segles XVI - XVIII
Correcte
IPA 647
BCIN R-I-51-5217

DESCRIPCIÓ

S’ubica en l’antiga agrupació anomenada Veïnat del Sant Crist. Es tracta
d’una important  masia  fortificada amb una torre de defensa quadrada i la
primitiva coberta amb teula piramidal.
La casa tal com es veu a principis de segle XX tenia una façana de tipus
basilical, grup III (al igual que Can Vives i Can Carbonell). La torre té baixos i
tres plantes, la més alta amb la torre de defensa. Actualment la masia es
troba molt reformada, perdent pràcticament el seu aspecte originari; així com
la torreta que tenia a la façana lateral. Adossat a la casa pel cantó de darrera
hi veiem un bloc de tres pisos de recent construcció. Malgrat tot la torre es
conserva imponentment sobre el conjunt.
Actualment Can Vehils pertany a l’empresa Bellaire S.A, que fa servir la masia
com a residència geriàtrica.

HISTÒRIA

El veïnat del Sant Crist, estava format en el seu nucli original per quatre
masies: Can Vehils, Can Vives, Can Carbonell i Can Amat; les propietats de
les quals s’estenien fins tocar a mar. Totes aquestes finques s’edifiquen al
voltant de la capella de Sant Cristòfol. Tot el conjunt es situa damunt un o
varis establiments d’època romana, al redós de la Via Augusta. Fins ben
entrat el segle XX, l’activitat més important fou l’agricultura. Però des dels
anys 60 s’han anat urbanitzant tots els terrenys del voltant. Fins fa ben poc,
els propietaris de les masies eren provinents de la mateixa família que les
originaren i els donaren nom.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 1

20. CAN  VEHILS
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Avenida Llobatera s/n
41°31’52,75"N    2°21’37,76"E
6883611DF4968S0001GQ
17.429 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Federico Vallet Nubiola
Residencial
Habitatge
Una
Neoclàssic, contemporània
Segles XVII - XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Mansió senyorial de l’any 1883, segons figura inscrit a la tanca de ferro del
jardí. La finca es situa a la part alta del poble i es propietat de la família
Vilumara i dels seus descendent, els Vallet Nubiola, que la fan servir com a
residència d’estiu. La casa ha estat molt reformada i ampliada al llarg dels
anys. Avui en dia, can Vilumara es mostra com una senyorial barreja de
mansió, residència i museu rodejada de jardins.
Es tracta d’una torre aïllada als quatre vents, de planta rectangular d’estil
neoclàssic amb una marcada geometria. Coberta de terrat pla amb
balustrades als quatre costats. Formada per dos cossos rectangulars, el
posterior més baix, entre els dos s’alça una torre de planta quadrada i coberta
igualment plana i amb balustrades.

Observacions
Dintre d ecan Vilumara hi han diverses col·leccions com la de cotxes antics,
on es barregen Rolls Royce i Biscuters, la de carruatges tirats per cavalls, la
d’eines del camp, la de maquetes de vaixells, i també una de càntirs i una
altre de ceràmic, sense oblidar una extraordinària i gran col·lecció d’ampolles
de vi i licors, cadascuna amb una etiqueta i una curta història. També hi han
moltissims retrats que omplen totes les parets i magatzems. A l’entrada de la
casa, al costat de la saleta amb els retrats d’en Ramon i Francesc Vilumara,
el recolliment d’un preciós oratori i més enllà, en una de les moltes saletes,
una dedicada a Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer.
També hi ha un pou d’aigua.

HISTÒRIA

L’actual propietari, Frederic Vallet Nubiola és fill de l’Aurea Nubiola Vilumara
i descendent de Ramon Vilumara Broquetas que fou un dels més importants
empresaris seders catalans entre el 1830 i 1860, marit de Eulàlia Escuder,
model escollit per Dolors Montserdà en escriure La Fabricanta. Novel·la de
costums barcelonines (1860 – 1875). El seu fill, Francesc Vilumara i Saus
que es convertirà en el primer industrial seder de Catalunya, va crear l’any
1862  la Caixa Vilumara, una important entitat de crèdit barcelonina. Dos
retrats, de Ramon i Francesc Vilumara, es troben a Can Vilumara presidint
una noble saleta  d’estar.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

21. CAN  VILUMARA
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí del Sant Crist
41°30’58,35"N    2°23’2,58"E
8664703DF4986S0001BZ
1.792 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Manuel Vives Tudó
Residencial
Habitatge
Una amb cossos afegits
Popular, moderna
Segles XVI - XVII
Correcte
IPA (8380)

DESCRIPCIÓ

És una masia del mateix tipus arquitectònic que la seva veïna, Can Carbonell,
i pertany al model 3, segons el quadre tipològic elaborat per l’arquitecte
Josep Danès i Torres. La masia, del tipus basilical, consta de planta baixa,
pis i golfes en el cos central i de planta baix i pis a les naus laterals. La
coberta és de teulada a doble vessant amb un cos al mig que sobresurt.
Portal de punt rodó adovellat a la façana principal. En el primer pis i a les
golfes, les finestres tenen els muntants, els ampits i les llindes de pedra
granítica ben escairada. És de tres cossos perpendiculars a la façana, però
s’ha afegit un cos a l’esquerra, integrat amb els altres i un a la dreta amb
terrat pla.
Té una comunicació subterrània amb la capella de Sant Cristòfol.
Al llarg dels anys, l’edificació ha anat afegint altres volums constructius per
les necessitats agrícoles. Els volums afegits son de diferents èpoques i de
diferent fortuna amb referència a la casa principal. Al davant de l’entrada
principal es troba l’espai destinat a ‘l’era’, que delimita amb la façana poste-
rior de Can Carbonell i la façana principal de la capella preromànica.
La capella pre-romànica de Sant Cristòfol, es troba a dintre dels terrenys
propietat de la masia de Can VIves, però un dret d’ús, antic, permet a les
cases de Ca l’Amat i Can Carbonell, l’accés a la mateixa. En la paret  divisòria,
de pedra, hi ha un pas de comunicació amb un barri de reixa metàl·lica, tot
just al costat de l’absis de la capella. En l’actualitat aquest dret d’ús
s’escenifica un cop a l’any en la festa del Patró (Sant Cristòfol).

Observacions
Es diu que els terrenys d’aquesta finca probablement arribaven a la costa.
Pou d’abastiment d’aigua.

HISTÒRIA

El veïnat del Sant Crist, estava format en el seu nucli original per quatre
masies: Can Vehils, Can Vives, Can Carbonell i Can Amat; les propietats de
les quals s’estenien fins tocar a mar. Totes aquestes finques s’edifiquen al
voltant de la capella de Sant Cristòfol. Tot el conjunt es situa damunt un o
varis establiments d’època romana, al redós de la Via Augusta.
Fins ben entrat el segle XX, l’activitat més important fou l’agricultura. Però des
dels anys 60 s’han anat urbanitzant tots els terrenys del voltant. Fins fa ben
poc, els propietaris de les masies eren provinents de la mateixa família que
les originaren i els donaren nom.
La casa, pròpiament dita, pertany al llarg de la història, a la família Vives, i
sempre ha estat ocupada com a ús de primera residència.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

22. CAN  VIVES
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Polígon La Baileta. Carrer c10
41°32’6,81"N    2°21’49,95"E
7085303DF4978N0001XB
2.579 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Germans Vega
Residencial
Taller i magatzem
Una + porxo
Moderna
segle XVII
Regular

DESCRIPCIÓ

Masia del grup I de Bonet Garí, consta de planta baixa i pis, sostre de teulada
a doble vessant i carener perpendicular a la façana principal. Formada per
dos cossos paral·lels a la façana. El portal rodó és d’arc de maons de 30 cm.
amb els muntants de carreus de granit.  El primer cos, el més antic té el portal
i l’entrada amb l’escala del pis a la dreta. La cuina té el faldar a l’angle
esquerre i el forn de pa a continuació.

Observacions
S’hi conserven elements de molí provinents dels molins que existeixen pels
voltants i pedres recollides d’un molí de Palafolls, enderrocat.

HISTÒRIA

En el Museu  Arxiu de Vilassar de Dalt hi ha una màquina de fer moneda falsa
recuperada d’aquesta casa. Pau Ubach ens explica com es va fer aquesta
troballa: «en un marge de prop de la casa de Can Xinxa ... Va haver-hi una
esllavissada i aparegué un forat en el marge. En engrandir-lo, va deixar veure
l’entrada d’una mina. Al final de tot hi havia una petita placeta, i en un costat
una intacta màquina de moneda falsa. Al damunt de la bancada encara hi
havia tires, monedes i retalls. I en el capçal un llum d’oli, una espècie de peu
de rei de fusta per a prendre mides i una clau fixa». El descobridor fou Serafí
Planes, antic propietari de Can Xinxa, que en feu donació al Museu de Vilassar
de Dalt.
A la masia hi havia un hipogeu que es va colrar de terra.
Abans dels actuals propietaris, que la compraren l’any 1972, eren els de la
Llobera i abans en Marcelino i la Margarita Cuquet.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

23. CAN  XINXA
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí del Sant Crist
41º30’58,16”N  2º23’4,01”E
8664703DF4986S0001BZ
1.792 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Residencial
Habitatge
dues
Moderna
Segles XVII - XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

La capella de Sant Cristòfol es troba situada al veïnat del Sant Crist. És un
interessantíssim exemplar d’església preromànica i una de les poques que
ha estat considerada amb tota probabilitat anterior a la invasió dels àrabs,
almenys part de la seva construcció.
Es troba a dintre dels terrenys propietat de Can Vives, però un dret d’ús, antic,
permet a les cases de Can  Amat i de Can Carbonell, l’accés a la mateixa. En
la paret divisòria de pedra, hi ha una comunicació amb un barri de reixa
metàl·lica, tot just al costat de l’absis de la capella. En l’actualitat, aquest dret
d’ús s’escenifica un cop l’any, en la festa del patró, Sant Cristòfol.
La capella a l’actualitat, després de la seva restauració de 1953, es formada
per una nau rectangular (8’80 x 2’95 m.) amb un presbiteri o absis quadrat
(2’75 x 2’47 m.)  típic de les construccions preromàniques, encara que l’aspecte
extern és romànic.
Volta massissa de pedra i claç, per sobre la coberta de teules de doble
vessant. A la volta es conserven les empremtes de l’encanyissat de la cintra.
A la coberta, a l’alçada de l’arc triomfal, hi ha un campanar per a una campa-
na, compost per dos pilars quadrats i una petita teulada de dos vessants.
La capella es bastida damunt grans carreus procedents d’algun edifici romà,
la part més antiga és el costat lateral dret, on s’obria la porta primitiva (datable
a l’època visigòtica, segles VI o VII, igual com la creu del carener feta amb
granit provinent de les rodalies); una galeria subterrània comunicava amb la
masia veïna de Can Vives. La façana principal és ornada per una finestra
bipartida amb arcs de ferradura i una columna central (datable al segle IX) i
un portal de punt rodó que es pot datar del segle XIII, certificant-nos ja una de
les primeres reformes.
En la restauració feta el 1953 es descobrí la galeria i el portal antic esmentats
i també una interessant finestra d’arc de ferradura al fons de l’absis i una al
mur lateral dret del mateix absis; l’arc triomfal (amagat fins aleshores per la
paret que convertia l’absis en sagristia), d’arc de ferradura, i les voltes, amb
senyals d’encanyissats, són de tècnica molt primitiva. Conserva una notable
pica baptismal molt primitiva, amb un cap esculpit d’un home amb barba. La
pica està situada a l’extrem oposat de l’absis i és de granit provinent de les
rodalies, la seva execució no s’ha datat però s’hi veuen elements característics
de l’art ibèric. A l’interior es conserva un retaule de Sant Cristòfol de Cabrils
del segle XVI.
El paviment actual és de lloses de pedra extretes de l’església de Santa
Maria de Mataró i es va posar l’any 1953 per substituir l’anterior paviment
format per rajoles de terrisser, possiblement del segle XVIII .Sobre la façana
i ha una creu de granit esculturada que va aparèixer in situ durant les obres
de reforma de l’any 1953. No es coneix la seva cronologia, si era original de
la capella o posterior.
L’advocació a sant Cristòfol, devoció introduïda al país al segle X, fa pensar
que anteriorment havia tingut l’advocació del Sant Crist, nom del veïnat (la
primera referència documental de la capella és del 1037). Pel juliol es fa la
benedicció de cotxes.
Hi ha un hipogeu que comunica amb la masia de Can Vives.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 1

24. CAPELLA PRE-ROMÀNICA
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HISTÒRIA

La primera vegada que trobem una referència escrita del temple data de l’any
1037, quan apareix com a límit en la venda d’unes terres. Pertanyia al terme
del castell de Burriac i a la parròquia de Sant Genís de Vilassar.
Durant els segles XIV i XV el temple va rebre nombroses donacions. En canvi,
en una visita pastoral realitzada en 1508 es constata que l’edifici estava molt
deteriorat i amenaçant runa. Tres anys més tard ja s’havia reparat i en 1522
es va construir un retaule, que es va haver de restaurar en 1606.
En 1778 es va crear la parròquia de la Santa Creu de Cabrils i l’església de
Sant Cristòfol va ser adscrita a aquest nou temple.
L’edifici havia sofert diverses transformacions; però arrel d’un estudi de Marià
Ribas (1932) que el valoritzava, es va crear l’any 1949 una Junta de restauració
que, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró i la Diputació Provincial de
Barcelona, va iniciar una restauració global per recuperar l’estil original de la
capella. En aquesta restauració es va incloure unes excavacions
arqueològiques, dirigides per Marià Ribas, en les que es van detectar
materials ceràmics romans. Es van trobar fragments de ceràmica, d’àmfores,
de tegulae, ceràmica romana sigil·lata, dolia, fragments de paviments, alguns
carreus, un d’ells amb motllura. Segons els autors de la Carta Arqueològica
(1987) és probable que aquest jaciment estigui relacionat amb el de Can
Amat, la Vil·la del Sant Crist, la necròpolis del veïnat del Sant Crist, el forn de
Can Carbonell i Can Vehils. Aquest fet es refermaria amb l’existència d’una
via romana ( brancal de la Via Augusta).
Durant les obres, es van documentar les primeres reformes de l’edifici en el
segle XIII, quan es va tapiar la finestra de l’arc ultrapassat del final del
presbiteri, i va passar a ser una fornícula per a una imatge de fusta, de la qual
van trobar algunes restes. D’aquesta època també data el portal de punt rodó
i els dos contraforts laterals. En el segle XIII es va tapiar la finestra del mur
lateral de l’absis i de la primitiva porta, i també el reompliment de terra de
l’hipogeu.
Una segona reforma la trobem en el segle XVI, amb el nou arrebossat de les
parets i a les voltes, es va tapiar la fornícula de l’absis i es construeix un
retaule de fusta amb plafons pintats per Antoni Coll, de Mataró, entre els anys
1552 i 1558.Una tercera reforma fou la del segle XVIII: nou arrebossat i ober-
tura de les finestres de la façana principal.
El 10 de juliol de 1953 s’inaugurà la finalització de la restauració i fou beneïda.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 1



CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passeig Tolrà 24
41°31’31,20"N    2°22’15,08"E
7775021DF4977N0001RE
8.208 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Esther Recolons
Residencial
Habitatge
Una
Contemporània
Segle XX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Torre aïllada, als quatre vents, de caire d’estiueig, de planta rectangular, amb
la coberta a dues vessants, una més llarga que l’altra. En un costat s’aixeca
una torre de planta quadrada amb la coberta a quatre aigües suportada per
quatre pilars. La construcció combina amb elements de fusta, maó i pedra
granítica amb arrebossats.

Observacions
Es coneix amb aquest nom perquè abans s’entrava a la casa pel que ara és
un finestral que queda darrera una tanca i que tenia forma de «pont».

HISTÒRIA

L’arquitrau i les columnes de l’obertura que dóna al passeig Tolrà estan fetes
i treballades a l’antiga pedrera de Cabrils.
Pertany a la finca de Can Tolrà.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Emília Carles 1
41°31’33,69"N    2°22’4,33"E
7476602DF4977N0001OE
447 m2
Sòl urbà
SE2  Equipaments

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Autor:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Emili Sala i Cortès
Edifici
Casal d’Avis
Una
Eclèctic-Historicista, Contemporània
Segle XX (1904)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos; coberta de teules a
quatre vessants, coronament amb  balustrades. Balcó i balconades amb
reixat de ferro forjat. Recinte clos amb una porta de ferro entre dos pilars amb
l’enunciat «Escuela Tolrà».
Elevat sobre el conjunt de la població, molt a prop de l’església i d’estil
eclèctic.
Malgrat ésser construït el 1904 (sufragades les despeses de la família Tolrà)
conserva l’estil eclecticista i historicista propi de les construccions oficials
del darrer quart de segle XIX.

HISTÒRIA

L’any 1881 Josep Tolrà i Avellà comprà el terreny de 501 m2 i l’any 1883
s’inaugura l’escola (nens i nenes) a càrrec de les Religioses Dominiques.
Però la Sra. Marquesa Emília Carles i Tolrà volia una escola només per a
nens i comprà dues cases i un terreny de 441m2.
Al 1904 es construeix aquest edifici a càrrec de la família Tolrà.
Actualment funciona com a casal de jubilats.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

26. CASAL D’AVIS (ESCOLES TOLRÀ)

Carrer de Domènec Carles Pt
ge

. d
e 

l'H
or

t 

de
 S

an
ta

 C
re

u

Car
rer

 de
l C

as
tel

l

Ptge. de Cal Sastre

Carrer del Mestre Maria Rosell

Plaça
del Pi

C. de l'Hort de les Monges

Carrer del Mestre J. Jambert

Carrer de la Santa Creu

Carrer del Comú

Ptge. del Comú

C. d
e 

la 
Baix

ad
a

de
 la

 F
er

re
ria

Pt ge.  de  M
art ínez V

alls

Ptge. d'Elvira Rigau

C
arrer de M

ar ia Teresa

Plaça de l'Església

C
arre r de S

ant S
a lvador

C. de la Pujada de la Creuta





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passeig de les Palmeres 1 i 2
41°31’22,99"N    2°22’9,99"E
7775005DF4977N0001YE (nº1)
7774505DF4977S0001ZA (nº2)
595 m2 / 470 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietaris:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Jordi Fontanils i Montserrat Bolivar
Conjunt arquitectònic
Habitatge
Dues
Historicista, contemporània
Segle XIX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per dues casetes de planta baixa, situades simètricament
una al costat de l’altra. Entre mig hi passa el camí (passeig de les Palmeres).
Les cases són de planta quadrada i d’un sol pis. La coberta és de teules a
quatre vessants i els careners són de teules vidrades.
La entrada al passeig està formada per dos pilars de secció quadrada,
enrajolats amb rajoles de colors i una porta de ferro, pintada de diversos
colors (groc, vermell, verd, blau...) amb motius geomètrics i florals.
El camí és de terra i a banda i banda hi ha dues fileres de palmeres.
El passeig de les Palmeres de can Tolrà consta d’un conjunt de 39 palmeres
que ressegueixen els dos marges d’aquest passeig. Tenen una alçada força
notable, d’uns 10 metres, i una capçada molt  frondosa que fa que les branques
de les palmeres dels dos marges del passeig es toquin, creant un paisatge
molt particular.
Aquestes palmeres corresponen a palmeres de canàries (Phoenix
canariensis).

Observacions
El passeig de les Palmeres s’inscriu al catàleg dintre de la tipologia
d’especimens botànics. És de titularitat privada i pertany a la finca de Can
Tolrà.

HISTÒRIA

Les edificacions de l’entrada del Passeig eren les cases dels xofers de Can
Tolrà.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer del Castell 13
41°31’42,61"N    2°22’20,08"E
7678501DF4977N0001DE
3.309 m2
Sòl urbà
SE6  Equipament

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Conjunt arquitectònic
Funerari
Una
Contemporània
Segle XIX (1858)
Regular

DESCRIPCIÓ

Petit recinte encapçalat per una petita capella amb la cúpula de trencadís de
rajoles en color blau i blanc; coronada per una reu de pedra. Façana
emmarcada per dos pinacles coronats per sengles creus de pedra. Portal de
punt rodó. Des d’aquesta capella s’accedeix al panteó de la Família Tolrà,
que queda soterrat i s’estén al davant de la capella, com si fos una plaça dura
amb plaques de marbre blanc. Un parell de panteons de pedra destaquen
de la resta de nínxols, però no tenen elements esculpits excepte un d’ells
amb elements neogòtics.

Observacions
Petita ampliació a la banda esquerra. L’entorn ha estat adequat amb una
porta de ferro i marges de pedra enjardinats, recentment. L’obertura al públic
és els dissabtes, diumenges i festius de 9’00 a 13’00 h.

HISTÒRIA

Construït per Jaume Campins, guanyador de la subhasta de l’Ajuntament.
Bartomeu Roldós actuarà treballs a compte de Jaume Campins. El cost
total del cementiri fou de 6.432 ptes.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

28. CEMENTIRI
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Emília Carles 22-24
41°31’37,04"N    2°22’2,91"E
7377008DF4977N0001YE
529 m2
Sòl urbà
SE1 Equipament

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Edifici
Escola bressol
Una
Neoclàssic, contemporània
Segle XIX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Edifici públic de planta rectangular; consta de planta baixa i pis. Típic edifici
d’estil neoclàssic amb una simetria perfecta. Porta principal adintellada amb
una doble obertura; amb dues finestres reixades a banda i banda.
A la planta pis hi ha sis finestres disposades simètricament en grups de dos,
esquerra, dreta i grup central coincidint amb les obertures de la porta. Les
finestres de la planta baixa són adintellades i les del pis amb arc escarser.
Coronat per un frontó triangular encapçalat per un fals acroteri o antefixa en
forma de palmeta.
Entre pis i pis hi ha cornises. A l’alçada de la porta principal està decorada
amb dentellons. Els capitells dels pilars estan decorats amb motius
geomètrics; n’hi ha tres a la porta principal i tres en els finestrals del pis.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

29. ESCOLA BRESSOL-LES MONGES
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Plaça de l’església 1
41°31’32,41"N    2°22’5,52"E
7475102DF4977N0001UE
1.223 m2
Sòl urbà
SE4  Equipaments

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Arquebisbat de Barcelona
Església
Religiós
Una
Barroc, moderna-contemporània
Segle XVIII - XX
Correcte
IPA 8390

DESCRIPCIÓ

L’actual edificació finalitzà l’any 1775 i s’aixecà sobre l’antiga capella i
cementiri. És d’una sola nau, amb campanar quadrat, construït l’any 1915 a
càrrec de la família Tolrà. Portal senzill de pedra granítica amb la llinda grava-
da amb la data de construcció entre dos xiprers - també gravats. Exterior
d’estil barroquitzant, especialment la façana, i interior neo-clàssic, molt
reformat i amb algunes pintures en el sostre. En una de les capelles laterals
s’hi troba un conjunt de rajoles amb un Sant Cristòfol i una Marededéu, fetes
traslladar per la mestressa de can Vives a l’església arran de la restauració
de la capella de Sant Cristòfol efectuada l’any 1953. Segons altres versions,
aquest frontal fou abandonat com si es tractés de runa i Mn. Jaume Tobella el
redescobrí al cap d’uns anys i el feu col·locar a l’església en motiu del
bicentenari.

Observacions
La façana és de pedra vista sense arrebossar per petició expressa d’un grup
de veïns. El bisbat va decantar-se per aquesta proposta en contra de l’opinió
dels tècnics. El «gust» per la pedra fa estralls a l’estètica del país. Ara sembla
un edifici a mig fer.

HISTÒRIA

Es comença a construir l’any 1704 i s’acaba l’any 1775, molts pocs anys
abans d’obtenir l’independència respecte la parròquia de Vilassar.
El 1828 fou l’instal·lació del primer rellotge mecànic. El 1874 es restaura
l’interior i s’instal·la l’orgue a càrrec de la família Tolrà.
El 1898 s’inicià la construcció de l’escala i el pati que comunica l’església
amb la plaça. El 1904 va ser la consagració de la capella del Santíssim.
Finalment, el 1915, es reparà el campanar gràcies a la família Tolrà, ara ja
Marquesos de Sant Esteve de Castellar.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

30. ESGLÉSIA
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Pg. de Cabrils / c. de la Vela
41°31’35,76"N    2°21’55,68"E
7277510DF4977N0001WE
2.555 m2
Sòl urbà
M1 Transformació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Sr. Jorba
Industrial
Comercial
Quatre
Industrial, contemporània
Segle XIX (1869)
Correcte
IPA 8373 i IPIC

DESCRIPCIÓ

Fàbrica formada per dues naus enganxades formant una ‘‘L’’ a l’inrevés amb
un pati central tancat per un mur al carrer de la Vela i porta d’entrada al
passeig de Cabrils.
La nau principal té dos pisos amb finestres en forma d’arc de mig punt o punt
rodó, molt semblants a la fàbrica Solé Fabra.  A la part del darrera hi ha una
nau de planta rectangular amb la coberta a dues vessants, però amb una
inclinació superior a la normal. Les parets són de maó vist.  Al costat, en un
extrem hi ha una  xemeneia de totxanes del forn.  Aquest elements formarien
part d’una estructura de l’antiga fàbrica de teixit; potser a la font de
suministrament energètica que bastia l’embarrat.

També es coneix amb els noms de la Jorba-Martí o Fàbrica Gran.

HISTÒRIA

Com ja ho esmenta Carreras Candi a finals de segle XX a Cabrils hi havien
dues fàbriques tèxtils del cotó. La construcció de la fàbrica Jorba - Martín fou
començada pel Sr. Col l’any 1869. Més tard la titularitat de la fàbrica passà al
senyor Ignasi Font i després a Jorba - Martín. Es va tancar l’any 1963.
Actualment hi ha una empresa de transports (MEX) i una botiga de venda i
reparació de bicicletes (Tribike).

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

31. FÀBRICA DE CAN COLL-FÀBRICA GRAN

Carrer de Domènec Carles

Carr
er 

de
l S

err
et 

d'e
n P

on
s

Carrer de la Vela

C. d'Anselm Clavé

Carr
er 

de
 Jo

se
p M

. B
ati

sta
 i R

oc
a





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Torrent Roig 5
41°31’36,83"N    2°21’58,54"E
7277503DF4977N0001SE
938 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
La Concòrdia Societat
Edifici
Bar i teatre
Una
Eclèctic, contemporània
Segle XX (1917)
Correcte
IPA 8388

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes. A la planta
baixa hi ha la porta principal i dos grans finestrals. En el pis hi ha tres finestres
amb balconades. El coronament de la façana és rectangular amb fals arc
central.
A l’interior de la planta baixa hi ha el bar i el teatre. Una escala exterior lateral
permet pujar al primer pis.

HISTÒRIA

Edifici situat molt a prop de les dues fàbriques tèxtils de la població i del
sindicat de l’època. Construït a principis del segle XX per la mutualitat i coo-
perativa «La Concòrdia», creada a les darreries del segle XIX (1891).
Posteriorment s’ha transformat en un centre cultural i recreatiu amb teatre,
cinema, conferències.
Fou construït pel mestre de cases Joan Villà amb un cost de 9.400 ptes. Que
foren finançades mitjançant accions de 50 ptes. I l’aportació del Sr. Carles
Tolrà
A partir dels anys 50 van agafar força el Grup de Teatre i la Secció Coral.
L’any 1979 pateix una crisi per problemes de reglamentació d’edificis públics,
ja que no es podia assumir els costos de remodelació.
Les obres de remodelació de la primera  fase es van inaugurar el 4 de juliol
de 2004.
Ara, l’entitat organitza el tradicional Festival de Música, sortides culturals,
activitats de les seccions, etc.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

32. LA CONCÒRDIA
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Domènec Carles 21
41°31’34,95"N  2°21’59,06"E
7276301DF4977N0001RE
1.598 m2
Sòl urbà
SE4  Equipament

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Pública (Ajuntament)
Industrial
Biblioteca i centre cívic
Una
Industrial, contemporània
Segle XIX (1884)
Correcte
IPA 8389 i IPIC

DESCRIPCIÓ

Edifici d’una sola nau de dos pisos, amb finestres en forma d’arc de grans
dimensions a ambdós pisos. La façana sud és molt característica dels
magatzems i de les construccions fabrils de l’època. Amb la restauració el
pis de baix s’ha destinat a Biblioteca pública i el pis superior està dedicat a
Centre Cívic, o hi ha una gran sala polivalent per fer-hi teatre, concerts, tallers
diversos.

HISTÒRIA

La seva construcció s’inicia l’any 1884, just davant de l’altra fàbrica (Jorba-
Martín). Els darrers propietaris foren una família d’industrials de Terrassa.
Actualment és de l’Ajuntament i funciona com a centre cívic i biblioteca des de
l’any 1989.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

33. LA FÀBRICA
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passate Tolrà 1
41°31’29,94"N    2°22’7,80"E
7474201DF4977S0001BA
1.641 m2
Sòl urbà
R1b Nucli antic - nucli obert

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Francesc Tarruella
Residencial
Hoteler
Una + porxo
Moderna
Segle XVII (1648)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Mas de planta rectangular amb la coberta de teules a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i dos pisos.
En origen tenia tres cossos perpendiculars al carener, el central i el dret amb
volta catalana, a l’esquerra hi ha la cuina que manté l’estructura. En aquest
cos també hi ha un hipogeu d’uns 10 metres de llargada que acaba en una
habitació de planta de creu llatina amb bancals als dos braços i al capçal.
Posteriorment se li va afegir un cos a l’esquerra de planta baixa i pis. A la
façana principal trobem dues portes, la principal amb muntants de carreus
granítics i la del cos annex, i quatre finestres reixades a la planta baixa. En el
primer pis hi ha tres balconades als cossos originaris i tres finestres amb
arcades en el cos annex. Tres finestres més petites en el segon pis. També
hi ha pintat un rellotge de sol (1648).
Edifici annex amb el celler que conserva tres cups. A fora hi ha una premsa de
vi de la casa i la bassa s’ha reconvertit amb una piscina.

HISTÒRIA

L’actual propietari la va comprar l’any 1944 a Joaquim Prats i  Anna Margenat.
La família Amat en fou propietària, si més no, des de principis de segle XIX
fins el 1930, quan Llorenç  Amat mor sense testament i es troben 240 hereus.
L’any 1940 passa a mans d’un tal Sr. Borràs.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

34. MAS DE BAIX
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer dels Quatre Camins 22
41°31’44,00"N    2°21’58,01"E
7378506DF4977N0001DE
4.189 m2
Sòl urbà
R1c Nucli antic - cases pairals

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Josep Ll. Campoy i Antonia Casellas
Residencial
Habitatge
Una + edificacions auxiliars
Moderna - contemporània
Segles XVII - XIX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia d’estil basilical, consta de planta baixa, pis i golfes; de tres cossos
perpendiculars a la façana, amb el cos central de més alçada.  Al darrera i ha
un cos transversal que correspon al celler. S’ha afegit un cos a banda i
banda. La planta basilical es deuria alçar damunt un mas del tipus I o II de
Bonet Garí, del que es conservaria el portal rodó, abans central i ara situat en
el cos esquerre de la nova planta basilical. En el cos dret hi ha una capella
dedicada a la Mare de Déu del Roser. Damunt l’actual porta principal, d’arc
rebaixat, hi ha una balconada i la finestra de les golfes és geminada. En la
banda esquerra de la balconada hi ha un rellotge de sol amb la data de 1808
i la llegenda «Jo sense sol i tu sense fe, no valem res». En el costat dret hi ha
una orla pintada amb la següent llegenda: «D.P.G. Prengué possessió
d’aquesta masia lo 16 de desembre del l‘any 1900 / J.L.C. i  A.C. juny de
2000".

Observacions
 A part de la masia principal hi ha cort per animals i estables. En el celler es
conserva una pedra de premsa de vi. També hi ha un parell de basses, una
amb una font de rajola amb l’advocació a la Mare de Déu del Roser i una
mina. A la part posterior hi ha una font d’estil romàntic amb un brollador
d’aigua en forma de granota.

HISTÒRIA

Comprada l’any 2000 pels actuals propietaris.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

35. MAS GRAU
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ Mas Maria 1
41°31’29,96"N    2°21’49,82"E
7074002DF4977S0001UA
10.505 m2
Sòl urbà
SE1  Equipaments

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Masia
Escola municipal
Dues
Historicista - contemporània
Segles XVII - XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia molt reformada a mitjans del segle XX , seguint un estil historicista
imitant les formes de les masies clàssiques. A la part posterior hi ha l’antiga
masoveria i dues grans basses rectangulars. La masia consta de planta
baixa, pis i golfes; la coberta és de teules a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana. Està format per tres cossos perpendiculars a la
façana i un pòrtic afegit a la dreta, amb arcades. A la façana lateral esquerra
se li afegeix una torre de planta quadrada. Consta de planta baixa i tres pisos.
La coberta és de teules a quatre vessants. El portal rodó adovellat, les dues
finestres superiors d’arc conopial i les reixes de ferro forjat a les finestres de
la planta baixa són els elements més destacats. Damunt mateix del portal hi
ha una balconada de ferro. L’obertura de les golfes és de galeria catalana.
Els angles de les façanes estan reforçats amb pedres escairades.La part
dreta es troba fonamentada damunt un podi amb contraforts laterals per
aplanar el terreny. Al darrera té cossos afegits.
Les Masoveries del Mas Maria són una edificació de caràcter agrícola, forma-
da per un cos principal aïllat de planta baixa i planta pis configurada mitjançant
dues crugies estructurals amb coberta inclinada a dues aigües corresponents
a cadascuna de les crugies.

Observacions
La manufactura de tots els elements és molt moderna.

HISTÒRIA

L’edifici actual, que imita una masia clàssica d’estil català és una obra de
mitjans de segle XX, cap a 1940 o 1945. Abans hi havia una casa modernista
que fou enderrocada per construir-hi aquest nou edifici. El nom antic pel que
era coneguda la finca era Can Govern.
Actualment el Mas Maria és la seu de l’escola municipal.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

36. MAS MARIA (masoveries)-CAN CAMPINS
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Ctra. de Vilassar a Cabrils Km 2
41°31’6,62"N    2°22’28,64"E
08030A007000280000FR
4.868 m2
Sòl no urbanitzable
N1a Rústic - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Germans Badia
Residencial
Deshabitada
Conjunt d’edificis annexats
Contemporània
Segle XX (1943)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Conjunt d’edificis que formen habitatge i naus per encabir-hi, primer una
granja i després una plantació de clavells. Hi ha un edifici central amb les
funcions d’habitatge i oficines, que consta de planta baixa, pis i golfes. Des-
taca un rellotge de sol esgrafiat i les finestres de les golfes a l’estil de galeria
catalana. A l’esquerra s’hi afegeix una galeria annexa amb la coberta plana.
Aquest serveix de punt de referència per una sèrie de naus al voltant que
formen un pati a la part del darrera. Les cobertes són de teula a dues vessats.
A la dreta hi ha unes naus que tanquen l’espai a modus de closa i s’hi
accedeix per una portalada. També hi ha una bassa.

Observacions
Disposa de varis pous d’aigua.

HISTÒRIA

També coneguda com a Can Badia. La família Badia adquirí aquesta propietat
en subhasta l’any 1943. Primer fou una granja d’animals i després es con-
vertí e un centre de plantació de clavells. Des d’aquesta explotació es van
patentar diverses variants de clavells.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

37. MASIA BLANCA-CAN BADIA

Carrer del Giravolt





CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Passeig de Cabrils 6 i 8
41°31’32,10"N    2°22’1,68"E
7375711DF4977N0001QE
7375708DF4977N0001QE
3.705 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Maria Elena Gil  Anfres
Residencial
Habitatge i restaurant
Varies annexades
Moderna
Segle XVII i 1568
Correcte

DESCRIPCIÓ

Can Bribol (Can Verivol), també coneguda com a can Mundo, és un mas de
planta rectangular que consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules
a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. L’extrem oest és més
alt, ja que hi ha un lleuger desnivell del terreny. Portal d’arc escarser de pedra
granítica ben treballada, dues finestres a costat i costat amb els muntants i
els ampits motllurats i ben treballats. Tenen reixa de protecció. En la planta
pis, les obertures també estan motllurades i ben treballades. La finestra que
hi ha just al damunt del portal te una petita espitllera. Al davant hi ha un gran
jardí. Està adossat a la masia de can Gil, de planta basilical, que pertany al
restaurant de can Llorenç.
Can Llorenç és un mas de planta rectangular amb la coberta de teula a dues
vessants amb el carener paral·lel a la façana. Porta principal amb arc escarser
emmarcada amb maons. Al costat una finestra amb reixat i al seu costat una
petita finestra amb una inscripció a la llinda que posa «IHS · Lledó· 1568».
Dues finestres a la planta pis amb el llindar, l’ampit i els muntants de pedra
granítica.
Al costat trobem can Gil, una construcció moderna que uneix can Llorenç
amb la masia de can Verivol o can Mundo. Aquesta masia forma part de la
pizzeria restaurant i s’hi accedeix per un lateral i pel darrera; té la porta princi-
pal tapiada. Hi ha un hipogeu de 15  ó 16 esglaons amb una cambra quadrada
al final.

HISTÒRIA

Es diu que can Bribol formava part d’un antic convent de monges del que no
hem pogut esbrinar cap data. També es diu que hi ha o hi havia un passadís
soterrani que passa per sota la riera.
No sabem tampoc quins són els edificis de l’antic convent. A can Llorenç
abans hi havia un restaurant que es deia l’Hort de les Monges i quan es van
fer rebaixos sabem que es van trobar tombes. Però no podem establir relació
amb els edificis conservats. Sabem que abans havia estat propietat del
Marquès de Cruïlles i del Marquès de Tolrà, potser en algun d’aquests arxius
particulars es podria trobar la solució.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

38. MASIES CAN VERIBOL, CAN MUNDO I CAN LLORENÇ
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Pl. de l’Església, al costat església
41°31’32,71"N    2°22’5,96"E
7475102DF4977N0001UE
1.223 m2
Sòl urbà
SE4  Equipament

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Arquebisbat de Barcelona
Edifici
Casa rectorial
Una amb annex
Moderna
Segle XVIII
Correcte

DESCRIPCIÓ

Despatxos parroquials, adossats a l’església de la Santa Creu, de planta
rectangular amb la coberta de teules a dues vessants i el carener paral·lel a
la façana. Consta de planta baixa i pis. Hi ha un edifici annex a la dreta que fa
les funcions de casal parroquial. Ens consta que hi ha un hipogeu mig tapat.
Hi ha un pati al davant que s’aixeca un metre i mig de l’alçada de l’església.
En aquest pati hi ha un teix catalogat.
Per l’estil i l’emplaçament, malgrat les reformes i els afegits, degué ser
construït a la mateixa època que l’edifici actual de l’església, ja que poc
abans de la finalització d’aquesta ja era una parròquia independent respecte
de Vilassar.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer dels Garrofers 11
 41°31’35,00"N    2°22’17,81"E
7775022DF4977N0001DE
112 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Can Tolrà
Obra civil
Habitatge
Una
Contemporània
Segle XIX
Correcte

DESCRIPCIÓ

Edifici cònic exempt de planta circular; obra feta de maons i pedra granítica
combinant-se. Obertures de punt rodó emmarcades amb maó resseguint
les formes. Consta de diferents trams, el del mig és el més llarg, el tram
superior està definit per petites obertures de punt rodó amb una mena d’arcs
llombards fets de maó massís. El coronament superior és pla.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

40. TORRE DE LES AIGÜES
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

C/ del Castell s/n
41°31’34,59"N    2°22’8,78"E
7476301DF4977N0001AE
877 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Lluís Asmarats Mercadal
Residencial
Habitatge
Una
Eclèctic, Contemporània
Segle XIX (1899)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Casa de planta quadrada, consta de planta baixa i pis i coberta plana amb
coronament de balustrades. Obertures rectangulars amb les finestres de
llibrets i motllures emmarcant l’obertura.
Entorn anivellat donada la forta pendent del terreny. Una closa amb la porta
de ferro envolta la casa i el jardí adjacent.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

41. TORRE LARRAMENDI
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

.  Ubicació:

. Coordenades:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Emília Carles
41° 31' 36"N, 2° 22' 3"E
Sòl urbà
SXr Sistema Viari - Tràfic restringit: prioritat invertida

DADES

. Titularitat: pública

. Tipologia: carrer

. Ús: vianants

. Estat de conservació:  correcte

DESCRIPCIÓ

Carrer comercial, en part exclusivament per a vianants, situat en el nucli
històric de Cabrils, on se situen nombroses edificacions antigues amb valor
arquitectònic i ambiental.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer Domènec Carles
41° 31' 35"N, 2° 22' 1"E
Sòl urbà
SXr Sistema Viari - Tràfic restringit: prioritat invertida

DADES

. Titularitat: pública

. Tipologia: carrer

. Ús: vianants

. Estat de conservació: correcte

DESCRIPCIÓ

Carrer de vianants situat en el nucli històric de Cabrils, amb dues rengleres
de plàtans i suau pendent. amb nombroses edificacions antigues amb valor
arquitectònic i ambiental.

ABAST: Total

43. CARRER DOMÈNEC CARLES
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Pl. de la Font (Urb. Montcabrer)
41°31’12,31"N    2°22’35,40"E
8169011DF4986N0001PD
341 m2
Sòl urbà
M2 Conservació

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sra. Patrizia Pizzia
Residencial
Habitatge
Una + annexe
Gòtic, medieval - moderna
Segles XIV - XVII
Correcte

DESCRIPCIÓ

El sector inclou l’antiga masia, les edificacions annexes  i els espais de
l’entorn, a més d’un tram del camí de Baix. L’anomenat «llac de can Roldós»
es descriu en una fitxa pròpia.
La masia és de planta basilical; consta de planta baixa, pis i golfes, amb la
coberta de teules a dues vessants amb el cos central més aixecat que en els
costats. Ha estat tan compartimentada en diversos habitatges que no hi ha
façana principal: les dues façanes donen accés a habitatges diferents.
A la façana de migdia hi ha un portal rodó adovellat amb un pedrís a banda i
banda, dues finestres a cada costat i dues finestres més a la planta pis amb
la llinda recta. Una finestra damunt mateix del portal és gòtica amb la base de
la llinda en relleus a modus de mènsula en forma de caps humans. A les
golfes hi ha una altra finestra, de punt rodó.
Té un annex a la banda esquerra adossat i formant un angle de 90 graus;
consta de planta baixa, pis i golfes. Totes les obertures tenen els brancals,
els ampits i les llindes de pedra granítica. Les finestres de les golfes són
d’estil de galeria catalana. També hi ha un rellotge de sol.
Façana septentrional amb portal rodó adovellat, de factura més moderna
imitant l’estil clàssic català, finestres a banda i banda de la planta baixa, en el
pis i una a les golfes, totes amb carreus de granit.

HISTÒRIA

Es troba al mig de la urbanització de Montcabrer, que diuen fou la segona
urbanització de l’estat espanyol. Havia estat propietat de Can Badia.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

44. SECTOR DE CAN ROLDÓS
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Camí del Llac,
41° 31' 18"N, 2° 22' 37"E
Sòl urbanitzable
SV3 E.L i Z.V - Jardins urbans

DADES

. Titularitat: privada

. Tipologia: bassa

. Ús: bassa d’aigua

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:
correcte

DESCRIPCIÓ

Antiga bassa d’aigua de la part baixa de l’urbanització Montcabrer, pertanyent
al conjunt de can Roldós, en una cota alta respecte del conjunt edificat., que
es decsriu en una fitxa pròpia. S’hi accedeix pel carrer anomenat del camí del
Llac.

45. LLAC DE CAN ROLDÓS
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CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carretera de la Mútua
41°32’24,05"N    2°21’24,58"E
Sòl no urbanitzable
N3 Protecció sectorial

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Obra civil
Viaducte
Una
Obra civil
1927
Correcte

DESCRIPCIÓ

Viaducte que enllaça Cabrils amb el Vallès per Òrrius i la Roca. Format per
dues fileres d’arcades aixecades amb obra de pedra i voltes de maó a base
d’arcs de mig punt a la filada superior i arcs escarsers a la filada inferior.

Observacions
En el fons documental del Museu de Cabrils hi ha la fotocòpia de la Memòria
de valoració del camí de Cabrils a can Genis.

HISTÒRIA

Construït a compte del Marquès Emili Carles Tolrà per accedir a la seva
propietat. Es va acabar l’any 1927 i va costar 152.123,90 pessetes.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

46. PONT DE LES HEURES



CATÀLEG de BÉNS PROTEGITS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Carrer dels Quatre Camins 12
41°31’39,44"N    2°21’53,15"E
7177116DF4977N0001WE
937 m2
Sòl urbà
SV1 E. lliures i z. verdes - parcs

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Pública (Ajuntament)
Residencial
Magatzem municipal
Una
Moderna - contemporània
segle XVIII - XIX
Regular

DESCRIPCIÓ

El pou d’Aigua Pivcant es troba actualment tancat dins d’una edificació
adossada a la casa. El planejament urbanístic vigent, amb projecte de
reparcel.lació aprovat, recollit en un polígon d’actuació urbanística del POUM,
protegeix el pou però no la casa.

La casa és de planta rectangular, consta de planta baixa i dos pisos. A la
planta baixa, la porta principal està centrada i a cada costat hi ha una finestra
amb reixa. Els muntants i la llinda són de pedra granítica i l’arc és escarser.
Al damunt del portal hi ha una balconada amb la reixa de ferro forjat,
flanquejada per finestrals amb barana de balustrada. En el segon pis, finestral
a l’eix de la façana amb barana de ferro i dues finestres a banda i banda.
Al costat hi ha el pou d’on surt aigua picant. Antigament hi havia una roda de
ferro que bombejava l’aigua que es podia recollir amb un poal. Ara hi ha una
aixeta cromada. Un rètol indica la no potabilitat de l’aigua. Ha desaparegut la
roda i el mecanisme de recollida de l’aigua.

HISTÒRIA

Antigament hi havia una zona enjardinada amb taules i bancs per fer-hi  pícnic
quan funcionava la font. Sembla que es va inaugurar l’any 1884.
Actualment és municipal, i està en desús. La zona de jardí s’ha convertit en
un pàrquing de cotxes.

ABAST: Total
GRAU DE PROTECCIÓ: 2

47. POU AIGUA PICANT
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CATÀLEG de MASIES i CASES RURALS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Av. Llobatera s/n Pol. 1 Parc. 1
41°32’6,74"N    2°21’35,44"E
08030A001000010000FQ
50.654 m2
Sòl no urbanitzable
N2a Protecció - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Sr. Lluís Gonzàlez Lila
Residencial
Habitatge
Una + annex
Moderna
Segle XVIII (1750)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Masia de planta rectangular, amb coberta de teules a dues vessants amb el
carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i dos pisos. Portal amb
arc de punt rodó amb els muntants de granit. Rellotge de sol amb la data de
1750. Un pòrtic, de  coberta plana i factura moderna, s’aixeca damunt l’entrada
principal. Un annex lateral dret s’afegeix a l’estructura del mas. En canvi a
l’esquerra hi ha una altra edificació amb maó vist que fa les funcions de
corral i magatzem.

USOS ADMESOS

a) Habitatge familiar i pels treballadors de l’explotació agrícola, ramadera o
forestal;

b) Establiment hoteler o de turisme rural, amb exclusió de la modalitat d’hotel-
apartament;

c) Restauració;

d) Activitats d’educació en el lleure, tals com escoles de natura, centres de
recerca relacionats amb la natura, elpaisatge o el medi ambient, instal.lacions
esportives a l’aire lliure i escoles d’hípica;

e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural d’acord amb el que s’especifica en l’article 47,4 LU;

f) Activitats artístiques, artesanals i professionals; i,

g) Activitats agrícoles i ramaderes, o de caràcter rústic.

A. CAN  DALMAU

Carr
er A



CATÀLEG de MASIES i CASES RURALS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Ctra. de Vilassar a Cabrils Km 2
41°31’6,62"N    2°22’28,64"E
08030A007000280000FR
4.868 m2
Sòl no urbanitzable
N1a Rústic - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

Privada
Germans Badia
Residencial
Habitatge
Conjunt d’edificis annexats
Contemporània
Segle XX (1943)
Correcte

DESCRIPCIÓ

Conjunt d’edificis que formen habitatge i naus per encabir-hi, primer una
granja i després una plantació de clavells. Hi ha un edifici central amb les
funcions d’habitatge i oficines, que consta de planta baixa, pis i golfes. Des-
taca un rellotge de sol esgrafiat i les finestres de les golfes a l’estil de galeria
catalana. A l’esquerra s’hi afegeix una galeria annexa amb la coberta plana.
Aquest serveix de punt de referència per una sèrie de naus al voltant que
formen un pati a la part del darrera. Les cobertes són de teula a dues vessats.
A la dreta hi ha unes naus que tanquen l’espai a modus de closa i s’hi
accedeix per una portalada. També hi ha una bassa.

USOS ADMESOS

a) Habitatge familiar i pels treballadors de l’explotació agrícola, ramadera o
forestal;

b) Establiment hoteler o de turisme rural, amb exclusió de la modalitat d’hotel-
apartament;

c) Restauració;

d) Activitats d’educació en el lleure, tals com escoles de natura, centres de
recerca relacionats amb la natura, elpaisatge o el medi ambient, instal.lacions
esportives a l’aire lliure i escoles d’hípica;

e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural d’acord amb el que s’especifica en l’article 47,4 LU;

f) Activitats artístiques, artesanals i professionals; i,

g) Activitats agrícoles i ramaderes, o de caràcter rústic.

B. MASIA BLANCA-CAN BADIA

Carrer del Giravolt



CATÀLEG de MASIES i CASES RURALS

DADES GENERALS

. Ubicació:

. Coordenades:

. Referència catastral:

. Superfície de parcel·la:

. Classificació urbanística:

. Qualificació urbanística:

Ctra de Vilassar de Mar a Cabrils
41°31’7,78"N    2°22’20,21"E
08030A007000300000FK
3.436 m2
Sòl no urbanitzable
N1a Rústic - Agrícola

DADES EDIFICACIÓ

. Titularitat:

. Propietari:

. Tipologia:

. Ús:

. Nº edificacions:

. Estil:

. Antiguitat:

. Estat de conservació:

. Nº inventari:

Privada
Sr. Antonio Monfort
Residencial
Habitatge i hosteleria
Dues
Gòtic, medieval - moderna
Segles  XV - XVII
Correcte
IPA 8381

DESCRIPCIÓ

Masia situada al sud de Cabrils al cantó dret de la riera.
La masia és l’edifici més important del conjunt construït. Està definida per un
volum de planta rectangular, amb planta baixa i pis i coberta de teulada àrab
de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. El punt màxim
del carener coincideix amb l’eix de simetria compositiu de la façana principal.
La estructura, resolta amb murs de càrrega de mamposteria de pedra i
entramats a la vista de bigues i llates de fusta i rajoles ceràmiques, per
solucionar forats i cobertes es troben en bones condicions de conservació.
A la façana posterior de l’edifici hi ha un petit adossat i dues rampes de
vinculació externa amb l’edifici. Aquesta façana es troba en un regular estat
de conservació, la imatge del qual s’agreuja per la sèrie d’elements afegits,
les esmentades rampes de comunicació o l’habitació adossada a ella.
La  façana principal té la porta adovellada i la finestra superior de tipus
coronella amb la columneta de pedra de Girona. Es completa amb dues
finestres més a la planta baixa i dues en el primer pis, totes amb els ampits,
muntants i llindes rectes de pedra granítica. Gran part de la façana està
coberta per heures. A la llinda d’algunes finestres hi ha esculpida una casa,
divisa de la família Casals.
Hi ha un  cos adossat a l’esquerra amb la coberta a dues vessants i el
carener paral·lel a l’eix de la façana.
Al seu interior hi ha una cuina molt bé conservada així com un forn de pà.
Predomina la pintura de calç pel recobriment de murs i envans, i paviments
ceràmics, destacant-se l’existència d’alguns trams de portes emmarcats
amb pedra.
El volum més àntic esta adossat a una bassa d’aigua, també incorporada en
l’àmbit protegit de la masia de Can Toscà, però fora de la seva propietat.

USOS ADMESOS

a) Habitatge familiar i pels treballadors de l’explotació agrícola, ramadera o
forestal;

b) Establiment hoteler o de turisme rural, amb exclusió de la modalitat d’hotel-
apartament;

c) Restauració;

d) Activitats d’educació en el lleure, tals com escoles de natura, centres de
recerca relacionats amb la natura, elpaisatge o el medi ambient, instal.lacions
esportives a l’aire lliure i escoles d’hípica;

e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural d’acord amb el que s’especifica en l’article 47,4 LU;

f) Activitats artístiques, artesanals i professionals; i,

g) Activitats agrícoles i ramaderes, o de caràcter rústic.

C. CAN  TOSCA
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