Can Masachs
Ripollet
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
c/ Balmes, 2

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

41.49656
2.15348
429343
4594228

Classificació
Número de fitxa:
08180-47
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Edifici
Estil / època:
Contemporani Modernisme
Segle:
XX
Any:
1920
Autor de l'element:
Eduard Mª Balcells i Buigas
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Número inventari
IPA, ACCN: 27595
Generalitat:
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Titular:
Ajuntament de Ripollet, c/ Balmes, 2, Ripollet (08291)
Fitxes associades:
Molí d'en Masachs (Molí d'en Ginestar)
Autor de la fitxa:
J Douet
Data de registre de la fitxa:
dc., 25/07/2007 - 02:00

Descripció
Casa familiar convertida en oficines municipals, de planta quadrangular, amb una
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combinació de diferents espais i nivells que proporciona al conjunt un espai dinàmic
d'entrants i sortints. Els murs aixecats de maó arrebossat i coberta inclinada de dos vents
de teula àrab i carener perpendicular a les tres façanes. Sota el ràfec de la teulada es
troben fileres imbricades de caps de teula àrab en forma de volada de coberta. Coberta
amagada darrera de frontons en forma de pinyó, de perfil de motllura amb trams corbats i
rectes, les cadenes i el carener coronades per gerros i una esfera. La façana de l'entrada
encarada al nord es troba precedida per un pòrtic semicircular amb escala d'accés lateral i
balustrada, i sostingut per columnes que aguanten un seguit de permòdols dessota un
teuladet. S'obre amb tres portals d'arc de mig punt. La façana principal dóna a l'oest i
s'obren una línia de cinc finestres arrodonides al pis amb un balcó a mà esquerra. Una
galeria d'estructura ondulant continua adossada a un cos de planta i soterrani a la façana
sud, sobre amb una porxada d'arcs de mig punt.
Observacions:
La casa de can Masachs és l'actual seu de l'Ajuntament i està directament vinculada amb el
Molí d'en Masachs ( Molí d'en Ginestar). Plànols a l'Arxiu Històric del Col·legi d'arquitectes
de Barcelona: 'Casa de lloguer del Sr. Masachs, Av. de la Creu Roja, s/n; c. Balmes.
BALCELLS I BUIGAS, Eduard Maria.

Història
Es va construir la masia de Can Masachs en els anys 1920, situada a l'oest de la fàbrica de
cartró Molí d'en Masachs. Antigament, els propietaris tenien la seva residència al molí, i la
construcció de la nova casa permetia l'ampliació dels espais de la fàbrica. Va ser construïda per
Miquel Masachs, fill d'Aleix Masachs el propietari del molí des del 1861, qui va encarregar
Eduard Mª Balcells, arquitecte municipal de Cerdanyola, una casa amb l'aspecte propi d'una
torre d'estiueig, envoltada de jardins i horts.
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