Ca n'Homs de Manyans
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
turó de les Rovires
Alçada:

Maresme
Veïnat de Gemir, 11 - Zona de Dosrius
Al sud del nucli urbà de Dosrius, prop del torrent de Manyans i del
203m

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

41.58096
2.40984
450805
4603421

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

08075-86
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001100500DG50C
Adriana Geladó Prat
dl., 11/12/2017 - 01:00

Descripció
Masia aïllada constituïda per tres cossos adossats que li confereixen una planta
rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el
carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a ponent. Consta de planta
baixa i pis. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc rebaixat, protegit amb
teulada d'un sol vessant sostinguda amb pilars bastits amb maons. La resta d'obertures es
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corresponen amb finestres rectangulars, les de la planta baixa protegides amb barrots de
ferro i les del pis amb porticons de fusta i els ampits en relleu. Destaca, sota el capcer del
parament, un rellotge de sol pintat que conserva el gnòmon de vareta. Adossat a la banda
de tramuntana hi ha un altre volum de planta rectangular, organitzat en dos nivells i amb
teulada d'un sol vessant. Les finestres presenten les mateixes característiques tipològiques
que les del volum principal, tot i que destaca un portal emmarcat en pedra situat a la façana
de tramuntana. El darrer volum, més modern, està adossat a la banda de llevant. És
rectangular, presenta una coberta de fibrociment d'un sol vessant i s'organitza en un sol
nivell. En darrer terme, a la banda de migdia del volum principal, s'adossa un petit cos
rectangular amb coberta de teula àrab d'un sol vessant. La construcció presenta els
paraments arrebossats i emblanquinats exceptuant la façana de tramuntana, que deixa
l'obra de paredat vista. A l'extrem de migdia de la façana principal destaca un petit volum
auxiliar aïllat de planta rectangular, amb coberta de teula àrab d'un sol vessant.

Història
L'única referència documental de la masia la trobem en una relació de les cases que existien a
Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana. En aquest document consta
que l'any 1897 hi havia una propietat anomenada "Noms de Mayans" dins del veïnat de Dosrius.
És força probable que la masia fos construïda al voltant d'aquestes dates.
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