Can Draper
L'Ametlla del Vallès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Vallès Oriental
Can Draper. Polígon:3, parcel·la: 2.
A 200 m de l'autovia de l'Ametlla.
252

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

41.66192
2.26474
438786
4612502

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:
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08005-87
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Als anys 90 es van fer unes reformes que van consolidar bona
part de l'estructura de la masia, val a dir que resten algunes
zones no afectades, com ara la part del trull o la zona de les
antigues comunes.
A la part nord de la casa gran els sostres presenten problemes
greus, alguns amb ensorraments. La part superior de la torre
presenta problemes a la tanca i una escletxa vertical.
Legal

BCIN
National Monument Record
Defensa
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

BCIN: R-I-51-5173 / llei 16/19850625/ BOE
dv., 22/04/1949 - 12:00
Si. IPA: 544
Fàcil
Residencial
Privada
08005A003000020000LJ
Virgínia Cepero González
dv., 04/12/2009 - 01:00

Descripció
Casa pairal formada per diverses construccions a l'entorn d'un gran pati tancat, amb una
torre a la línia exterior. La seva morfologia actual correspon al segle XVI. El conjunt costa
de quatre cossos diferenciats que envolten el barri: Can Barceló, la masia originària, la
Casa Gran, orientada cap al sud amb un gran porxo, els coberts annexos de la part sud i la
torre de defensa. La zona de Can Barceló fou reformada a la dècada dels anys 70 del segle
passat i conserva pocs elements originals. La Casa Gran és una masia de dos plantes i
golfes amb decoració gòtica de portes i finestres. La torre és de planta quadrangular amb
planta baixa i tres pisos, coronada per una balustrada. A la planta baixa hi ha una capella
espaiosa amb pintures molt deteriorades. La capella ha posseït ornaments i un retaule gòtic
que va desaparèixer durant la guerra civil del 1936. Al cim de la torre hi manca la campana,
que fou prestada l'any 1939 a la parròquia de l'Ametlla i no fou tornada mai més. A les
façanes hi ha finestres gòtiques, una d'elles amb l'escudet i l'any 1551.
Observacions:
Infraestructures agràries: - El pou de glaç (vegeu fitxa 202). - La font (vegeu fitxa 203). - La
Bassa Drapera Primera (vegeu fitxa382). - La Bassa Drapera (vegeu fitxa 383). - El Rec
Draper (vegeu fitxa 397).

Història
Can Barceló ja es menciona a antics documents de l'any 1172. Aquest nom figurà fins l'any
1393, quan és anomenat marmessor de l'herència Ramon Draper, casat amb una filla de
Barceló. A mitjans del segle XVI es constitueix el gran edifici de l'actual mas. La construcció del
mas fortificat respon a les necessitats de defensa a la vida del camp suscitada des del segle XVI
amb la revolta dels remences.
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