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08020-23
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
L'arrebossat de la façana està molt degradat. També s'observa algun
element recobert amb ciment modern.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 1560612DF1716S
Oriol Vilanova
dc., 27/05/2009 - 02:00

Masia de planta quadrada amb teulada de teula àrab a dues vessants decorada amb imbricacions dentades,
amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa, pis i golfes. L'aparell que conforma els
murs és irregular, format per pedres lligades amb morter i tàpia. Les obertures a la façana estan disposades
simètricament. Així, la porta d'accés a l'edifici centra la planta baixa; es tracta d'una obertura rectangular
que presenta un marc de maons, i té una finestra a cada banda. Destaca, a la dreta de la porta, una petita
finestra vertical molt estreta a mode d'espitllera. Al primer pis centra la façana una porta amb balcó de ferro
forjat i porta de doble batent, situada just a sobre de la porta d'entrada. A cada costat d'aquesta obertura hi
ha una finestra, sense balcó, però dotada d'un petit ampit. Destaca, entre la finestra central i la de la dreta,
un rellotge de Sol (veure fitxa 388). Igualment, excavada a la banda dreta de la casa hi ha una petita
fornícula amb cúpula i arc de mig punt, al centre de la qual hi ha una escultura d'unes dimensions d'entre 20
i 30 cm d'alçada. Es tracta d'una escultura de ceràmica que representa a sant Antoni de Pàdua, amb el
característic hàbit franciscà i la tonsura, amb el nen a la mà dreta i un pa a l'esquerra, que l'està oferint a una
mà que surt del terra.
Corona la façana una petita finestra a l'alçada de les golfes, d'arc de mig punt.
Totes les obertures estan emmarcades amb un revestiment de color blanc, probablement fruit d'una
restauració posterior de l'edifici. L'edifici està envoltat per una tanca que l'aïlla del carrer. Dins, al jardí de
la casa, hom troba un pou adossat a la tanca, fet de maó, la base del qual, quadrada, té una alçada màxima
de 1,54 m, una amplada de 1,62 m i una llargada de 1,20 m. De cada costat de la base sobresurten dues
columnes també de maó amb una alçada de 90 cm, sobre les quals descansa un tronc horitzontal enmig del
qual es troba una corriola de ferro amb la corda per fer pujar i baixar la galleda utilitzada per recollir l'aigua.
Si bé la base que sobresurt del pou és rectangular, el pou en si és una cavitat de forma circular d'una
profunditat indefinida. A l'interior de l'immoble cal destacar l'embigat de fusta del sostre, així com el
paviment d'algunes estances de la planta baixa, que conserva l'enrajolat original, fet amb rajoles d'argila
cuita decorades amb traços en forma d'òcul que servien per evitar les relliscades del bestiar que antigament
circulava per l'interior del mas. A la cuina destaca igualment un forn per coure pa, actualment tapiat, la boca
del qual presenta una obertura d'arc de mig punt feta de pedra picada.

Observacions:
Recenment, la masia s'ha subdividit en diverses unitats d'habitació independents
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