Can Granell
Cubelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Garraf
ctra. de Can Trader, 1
A 200 metres al nord del nucli històric de Cubelles
13

Coordenades:

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

41.21016
1.67132
388610
4562938

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

Descripció
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08074-33
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVI-XX
Bo
Legal
Catàleg, Núm. expedient: 2001/003107/B
Fàcil
Residencial
Privada
001912600CF86D
F. Xavier Oms
dl., 23/03/2020 - 01:00

El mas de Can Granell es troba ubicat a un centenar de metres del casc urbà de Cubelles, a l'antic camí que
porta cap al Mas Trader. Es tracta d'un edifici aïllat, una masia de dos cossos amb afegits. El tram original
presenta una planta baixa i dos pisos d'alçada. La façana principal presenta una porta adovellada en arc de
mig punt (amb la inscripció 1697 a la clau) que originalment era compartida pel pas de les persones i el
bestiar. Una nova porta, sense interès arquitectònic, va ser afegir els anys 50' del segle XX per donar pas a
les noves dependències. La resta d'obertures són quadrangulars. La façana està recoberta per un enguixat
blanquinós i no presenta cap ornamentació esgrafiada ni rellotge de sol. La coberta és a doble vessant amb
teula àrab, sense ràfec a cap de les cobertes.
Compta amb nombrosos cossos afegits al llarg del segle XX, sobretot a partir dels anys 50'.

Observacions:
Altra nom de l'immoble: Lleó del Mas

Història
Antiga masia que pertanyia a la jurisdicció de la quadra de Gallifa. La família
Granell apareix esmentada com a propietària des del segle XVlll i es troba documentada a principis del
segle XIX com casa Granell de la sínia. Mossèn Avinyó creia que la casa Lleó del Mas, esmentada en el
segle XVl, calia identificar-la amb can Granell o cal Baró
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