Ca l'Andreu
Tiana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Maresme
Camí de Can Andreu, 1

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

41.49117
2.27168
439204
4593540

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

08282-2
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
XIV
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 2) 17/07/2002
IPA 9322-I
Fàcil
Residencial
Privada
001000800DF39D
Àlvar Sáez Puig
dv., 01/02/2019 - 01:00

Descripció
Edifici civil, es tracta d'una masia amb planta baixa, pis, coberta per una teulada de dos
vessants i un carener perpendicular a la façana. Cal destacar la seva porta d'arc de mig
punt adovellada i les finestres del pis ja que són gòtiques: dues són molt petites -amb
llindes, llindars i brancals de pedra- i les altres, a més, presenten llindes en forma d'arc
conopial lobulat, amb festejadors al pati interior.
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L'eix que marca el carener de la teulada, no es correspon al de la porta principal i la finestra
gòtica. Hi ha un pati frontal amb construccions annexes que delimiten el conjunt.
Observacions:
Gaudeix de magnífiques vistes sobre l'extrem oriental del parc natural i les vinyes.

Història
L'entrada amb l'escala que porta al pis superior, actualment no accessible, juntament amb la
façana són els dos elements catalogats d'aquesta casa del segle XV. Els masovers han estat
vivint al pis superior i vigilant la casa durant generacions.Antigament la galeria era un espai
exterior de la casa , obert a la circulació de l'aire i que s'utilitzava per assecar llegums,
tomàquets i altres productes. Es va ampliar en els anys 70.
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