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08020-30
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Gòtic Modern Contemporani Popular
XIV
Regular
La façana principal de l'edifici històric ha patit l'adhesió de la
casa de nova construcció.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 1860201DF1716S
Xavier Esteve
dj., 09/07/2009 - 02:00

Descripció
Masia formada per diversos cossos arquitectònics adossats a l'edifici principal. És de planta
rectangular amb planta baixa i pis i teulada a doble vessant, per bé que cal destacar el fet
que l'alineació original d'aquest edifici s'ha vist modificat modernament, ja que s'observa
que el vessant nord-oest està escapçat, essent molt més curt que el sud-est, que es
conserva encara tal com era originàriament. Aquesta mutilació es tradueix també a la
façana principal, a la qual s'ha adossat una edificació posterior a la meitat esquerra. Així
doncs, a la façana de l'edifici original es conserva, a nivell de planta baixa, el portal
d'entrada, d'arc de mig punt adovellat, amb porta de fusta de doble batent. A la dreta
d'aquest portal hi ha una altra porta d'entrada, realitzada més modernament, que és la
utilitzada actualment per accedir a l'interior de l'immoble. Aquesta porta presenta un arc
escarser, i el marc presenta un arrebossat d'un color grisós que la distingeix de la resta de
la façana, probablement per denotar que es tracta d'un element no original. A la dreta
d'aquesta porta moderna hi ha una finestra rectangular amb el muntant esquerre i la llinda
feta amb blocs de pedra, mentre que el muntant dret està recobert amb un arrebossat de
color grisós, a l'igual que la porta ja descrita. Destaca, al llindar de la finestra, una inscripció
amb l'anagrama en lletres llatines "IHS", corresponent a l'abreviatura del nom grec de
Jesucrist . Al costat d'aquest anagrama hi ha les xifres "1622", corresponents a una data
escapçada, probablement l'any de construcció del mas o bé d'alguna reforma.
A nivell del primer pis trobem, sobre el portal adovellat anteriorment descrit, una finestra
rectangular, els muntants de la qual estan fets amb blocs rectangulars de pedra, ben tallats,
que sobrepassen l'obertura per la part inferior, fet que denota que originàriament hi havia
una porta, la qual segurament donava a un balcó, que va ser paredada parcialment per
reconvertir-la en l'actual finestra. A la dreta d'aquesta finestra trobem una obertura petita i
estreta, probablement una espitllera o un espiell, i encara a la dreta hi ha una altra finestra,
situada simètricament sobre la porta d'entrada moderna, abans esmentada. A l'extrem dret
de la façana hi ha dues petites finestres d'arc de mig punt emmarcades amb maó, una de
les quals està tapiada i reconvertida en una fornícula, a l'interior de la qual hi ha una petita
estàtua, moderna, reproducció de la Mare de Déu de Montserrat, mentre que la finestreta
del costat està tapada senzillament amb un vidre. La cornisa de la teulada presenta
decoració feta amb peces d'argila cuita disposades en forma de dents de serra. Cal
destacar, a la façana posterior de l'edifici principal, una finestra geminada d'estil gòtic que
conserva, com a part original de la mateixa, únicament els arcs. Com ja s'ha indicat
anteriorment, al sector sud-oest de l'edifici principal s'adossa un altre casa, moderna, que
ha mutilat la meitat de la façana. Aquest edifici no presenta interès patrimonial. Des de la
cantonada sud-oest d'aquest edifici de nova planta, però, arrenca el mur del baluard que
tanca la finca, del qual cal destacar el portal d'entrada, d'arc carpanell.
Observacions:
Al jardí de la masia es conserva un monòlit de pedra calcària rectangular desplaçat de la
font de Puig-Voltó, amb la inscripció "FONT PUIG·VULTÓ. 1935. Propietat Romagosa". A
l'altra banda del camí, es conserva la pallissa i altres annexos de la masia.

Història
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El Mas ha tingut varis noms: Mas Mestre, s'esmenta al capbreu de 1391. El propietari havia estat
Petro Magistiri (Pere Mestre), documentat l'any 1314, i propietari important del Baix Llobregat al
servei de Guillem de Durfort. El segle XVI apareix com l'hostal del Girona. A finals d'aquest segle
apareix com Hostal Albareda. A partir de 1597 apareix en la propietat dels Grau del Coll.
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