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Can Cucurella s'emplaça a la riba esquerra del Foix, prop del límit de terme entre Cubelles i
Castellet i la Gornal. Es tracta d'una masia de planta i pis amb teulada de teula àrab amb el
carener paral·lel a la façana principal. L'accés a aquest edifici, orientat a sud-est, es
produeix per una escala de 7 graons. Aquests donen accés a una portalada en arc de mig
punt construïda a la part baixa en carreus i a partir de mitja alçada amb maons, situada a
l'esquerra de l'eix de simetria de l'edifici. En aquesta planta hi ha una única finestra, de
llinda plana i enreixada, a la dreta de la façana. A la planta pis hi trobem dues finestres d'arc
escarser i dimensions diferents entre elles. A la cantonada esquerra d'aquesta planta hi ha
un gran rellotge de sol. Corona la façana un ràfec que combina en filades els maons i les
teules.
A banda i banda d'aquest edifici principal se li adossen sengles cossos, pràcticament
simètrics. Als dos s'hi accedeix per un portal d'arc rebaixat. I disposen d'un finestró a la
planta superior, situat en els dos cassos a la dreta del portal. Tant el ràfec com el carener
d'aquests cossos és com el del principal. A l'est s'adossa un altre cos de planta baixa
coberta amb teula àrab que deuria ser el de la cotxera. A partir del canvi d'ús de la masia a
una casa de colònies, s'han afegit alguns espais destinats als serveis de cuina i menjador.
Observacions:
Altre nom de l'immoble: Can Foix

Història
El cognom Cucurella apareix esmentat per primera vegada el 1561, amb Pere Cucurella. El 1591
s'esmenta una casa propietat de Joan Cucurella i la seva muller Francina. Podem resseguir els
Cucurella com a propietaris del mas fins el segle XX. El 1956 la masia fou adquirida per Manuel
Santolària Andrés, de Barcelona, el qual la cedí en masoveria. Restà en aquest estat fins a la
jubilació del masover, als anys vuitanta. Amb la mort de Manuel Santolària, als anys noranta,
passà a les seves filles. Aquestes la cediren novament en masoveria. Els actuals masovers han
convertit el mas en casa de colònies i turisme, essent rebatejada amb el nom de Can Foix.
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