Can Polaina
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Maresme
Veïnat del Far, 5 - Zona del Far
A ponent del nucli urbà de Can Massuet del Far, sota les masies de
Can Bernat i la Casanova
301m

Coordenades:

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

41.62022
2.4107
450906
4607779

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

Descripció
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08075-149
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
Coberta ensorrada, murs degradats, distribució interior malmesa.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A02600015
Adriana Geladó Prat
dc., 13/12/2017 - 01:00

Masia aïllada i enrunada de planta més o menys rectangular, completament coberta per l'abundant vegetació
que caracteritza la zona. Ha perdut tota la coberta, però els murs perimetrals conserven bona part del seu
alçat. A l'interior, els forjats del pis superior estan completament enderrocats i els murs de distribució força
malmesos. Es conserva un portal d'arc rebaixat bastit en maons i alguna altra obertura força malmesa.
També es conserva una cisterna rectangular i un banc corregut adossat a un dels murs perimetrals. En
general, la construcció estava bastida amb pedra irregular de diverses mides, disposada de forma irregular.
Una part de la construcció està directament assentada damunt la roca del terreny. Alguns dels murs
conserven part del revestiment arrebossat que els cobria.

Història
L'única referència documental directa 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. Dins del llistat de l'any 1897, hi
apareix el topònim "Polaina", situat dins del veïnat del Far. Segons les fonts orals, durant el segle XX, a la
masia hi havia masovers.
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