Can Boter
Tiana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Maresme
Carrer Can Jordana, 2

Coordenades:

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

41.48539
2.2701
439067
4592899

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

Descripció
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08282-4
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XIV
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 4) 17/07/2002
IPA 9323-I

Fàcil
Residencial
Privada
9229805DF3993A
Àlvar Sáez Puig
dv., 01/02/2019 - 01:00

Es tracta d'una masia de planta baixa, pis i golfes. L'estructura és de bigues de fusta reforçades amb perfils
metàl·lics amb revoltons ceràmics. En un afegit hi ha bigues de formigó. Els murs són de pedra.
En aquest edifici destaca el cos de la dreta per ser més alt i la textura de paredat. Hi ha un antic portal d'arc
de mig punt amb dovelles de pedra tapiat i al seu costat s'hi ha obert nous accessos. Destaca la finestra de la
primera planta amb llinda d'arc trevolat de pedra.
La coberta és a dues aigües en un cos i d'una sola vessant en l'altre. Té un jardí i camps al voltant.

Observacions:
En aquest edifici destaca el cos de la dreta per ser més alt i la textura de paredat. Hi ha un antic portal
d'arc de mig punt amb dovelles de pedra tapiat i al seu costat s'hi ha obert nous accessos. Destaca la
finestra de la primera planta amb llinda d'arc trevolat de pedra. La coberta és a dues aigües en un cos i
d'una sola vessant en l'altre. Té un jardí i camps al voltant.
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