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Descripció
El Mas Baró s'emplaça al nord del nucli històric de Cubelles, en una plana agrícola a
l'esquerra del riu Foix. Es tracta de diversos cossos associats de planta i pis, amb coberta
de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. L'accés al cos
principal es realitza mitjançant una portalada d'arc de mig punt, coberta per una marquesina
moderna. A banda i banda en aquesta planta hi trobem repartides simètricament dues
finestres de llinda plana amb ampit esglaonat. A l'extrem dret d'aquest cos hi ha un altre
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portal d'arc escarser el qual, antigament, deuria donar accés a les quadres. S'afegeix a
aquest cos un altre per la banda sud-est que deuria tractar-se de la masoveria. Aquest cos
consta de dos eixos simètrics, amb una porta en arc de mig punt i una finestra a la planta
baixa i sengles finestres de llinda plana a la planta pis. Les finestres del conjunt de dos
cossos descrits compten amb porticons de fusta i els ràfecs combinen maons i teules.

Història
Tot i que algunes teories apunten a que aquesta casa pairal tindria els seus orígens en el Mas
d'en Pujol, documentat en els arxius cubellencs des del segle XV (Martínez, 2012), els primers
esments documentals com a Cal Baró els trobem al segle XVII. El cos de la masoveria va ser
construït el 1953. A l'interior del galliner hi ha una rajola amb la data de 1489.

Bibliografia
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de
Cubelles. Núm. expedient: 2001/003107/B. Aprovació inicial 25/01/2001, aprovació
provisional 18/09/2002, data publicació: 02/02/2004.
MARTÍNEZ, X. (2012) "Mas Baró", Anuari Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell.
Cubelles: Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell. p. 77-86.
PINÓS, N. (1998) "Apunts sobre l'arquitectura del terme municipal de Cubelles", Quaderns
científics i tècnics de restauració monumental, Barcelona: Diputació de Barcelona. pàg. 6987.

Pàgina 2

Pàgina 3

