Torre de Can Amat
Cabrils
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Maresme
Camí del Sant Crist - Barri del Sant Crist
Ctra. de Vilassar a Cabrils; trencall a 2 K, per damunt de la C-32

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

41.51636
2.38423
448619
4596264

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08030-32
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern
XIV-XVI
Bo
Legal i física

BCIN
National Monument Record
Defensa
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Jaciment de Can Amat
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BCIN R-I-51-5216 i PGO
dv., 22/04/1949 - 12:00
Si (IPA 646)
Fàcil
Residencial
Privada
Biossar,S.L

Can Amat
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Jordi Montlló Bolart
dc., 14/09/2005 - 02:00

Descripció
Aquesta torre, separada de la casa, però unida per un pas elevat, té tres plantes cobertes
amb voltes i el terrat emmerletat. La porta era a l'alçada del pis, però avui té un pont de
comunicació. Al damunt seu hi ha un matacà. Actualment, la planta baixa té una porta que
no havia existit en la primera època. Es conserven espitlleres i dos finestrals gòtics a la
segona i tercera planta. L'interior podria haver tingut diferents serveis, per a les necessitats
inherents al seu ús de defensa.

Història
La propietat de la família Amat sempre havia estat molt important a la zona. Es coneix el nom del
pagès Joan Amat gràcies a un Benefici sota la invocació de Santa Maria del Roser i de Sant
Joan. Fou fundat per Joan Amat, pagès del veïnat del Sant Crist, en document signat davant
Antoni Martí, notari regent de l'escrivania episcopal de Girona, el 1618. Establí que l'obtentor
hauria de celebrar cada mes 12 misses a l'altar del benefici, els dies designats, i el dotà amb dos
censos, de 200 lliures de preu. Deixà el dret de patronat al propietari de la casa d'Amat del San
Crist, amb lliure facultat de presentar. El document es troba en un procés del 1674, i en la visita
del 1726. El 1726 foren presentats els rèdits, i s'hi explica que un dels censos s'havia perdut
abans del darrer setge de la ciutat, i que per tant restava dotat només amb 100 lliures. Per això,
en la visita del 1736, l'obtentor explicà que a causa de la disminució dels rèdits, solament hi
celebrava 6 misses, i no fou desaprovat pel bisbe; però calia que fes constar quan temps feia.
Els darrers obtentors i patrons foren: Jacint Roure (1711); Josep Vives (1711), presentat per
Antoni mat...; Bonaventura Amat (1734), presentat per Jaume Amat.
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