Can Padrós
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
141 al Raval Picanyol.

Moianès
Pla del Padrós
Ubicada al sud-est del terme, per camí sense asfaltar des de la N-

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

41.81699
2.16499
430648
4629794

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

08070-58
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVI-XX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
IPAC 22605
Restringit
Residencial
Privada
002100600DG33A
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 18/11/2013 - 01:00

Descripció
Masia ubicada en un desnivell del terreny, en una zona elevada respecte al seu entorn.
Casa formada per dos cossos, el més gran a la banda de tramuntana, de planta baixa i dos
pisos, cobert amb teulada a doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal que
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s'obre a ponent. El cos de migdia té la teulada del mateix tipus i orientació, i de planta baixa
i pis, ja que es troba aprofitant una terrassa del terreny més elevada. L'obra és de pedra,
amb cantoneres ben escairades, i s'ha restaurat recentment seguint la tipologia de les
masies de la zona. La porta principal és adovellada. Conserva un pou circular, un abeurador
rectangular i una pica de pedra circular que s'han posat com a objectes decoratius a
l'exterior. La façana de ponent presenta un assecador al pis superior que havia estat obert.

Història
El mas Padrós apareix documentat al fogatge de 1553 com un dels masos de Sant Cugat de
Collsasima (Gavadons) (Salvi Padrós), així com al capbreu de 1643 el cita també com
pertanyent a la jurisdicció del castell de Tona. Salvi Padrós, hereu del mas Padrós, va arrendar
l'hostal de can Xarina a Cebrià Armadans, conegut com l'Hostaler al fogatge de 1553. Al capbreu
de Tona de 1643, Joan Padrós, hereu del mas Padrós, diu que té unit al seu mas les terres de
l'antic mas Solà i que en aquestes terres hi ha l'hostal "novament edificat" anomenat Hostal de
Collcespina que termeneja a tramuntana amb el camí públic de Vic a Moià. També apareix al
Cens d'Aparici de 1708. Al cadastre de Tona de 1756 (Arxiu de Tona) surt el mas Padrós com a
mas pertanyent a aquest municipi.
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