Can Ferran
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Camí de can Ferran, 08400-GRANOLLERS
A la serra de Ponent

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

41.58813
2.2641
438663
4604310

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-320
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX?
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 15305DG3084N
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Descripció
Masia basilical de planta rectangular. Presenta planta baixa, pis i golfes sota el carener,
amb tres eixos de composició (mal composats) amb buits de proporció vertical. L'edifici
presenta un graó més baix al seu costat dret. Els vanos són de llinda plana tret de la porta
que és d'arc de punt rodó, amb les dovelles fetes de totxo. La façana és plana i
arrebossada. Al costat de la casa hi ha diferents edificis annexos construïts modernament.
Les vies que recorren la serra de ponent contenen abundants masies que proporcionen un
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paisatge característic de zona rural (ROMERO, 2000).
Observacions:
Foto 2: Autor Pere Cornellas.

Història
Un avantpassat de la família Tintó el van matar els carlins i el van enterrar sota la figuera, que es
troba a poca distància. Segons la mateixa informació membres d'una partida carlina van arribar a
la masia, on van matar aquest home, però sembla ser que uns gossos van salvar la resta de la
família. Informació oral de Claudi Tor (gener, 2002). Havia una corranda que relacionava aquest
mas, i que deia així: "A Can Riera pica l'aigüera/a can Bonastre pica la pasta/a Can Climent
avisa el sometent/a Can Gener mira si ve/ a Can Ferran ja l'aturaran" (GARCIA-PEY, 1990).
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