Can Fité
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
serra d'en Gel
Alçada:

Maresme
Veïnat de Rimbles, 6 - Zona de Canyamars
Al nord de la vall de Can Rimbles, a la vessant de migdia de la
247m

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

41.59302
2.44741
453945
4604739

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Can Mateu de les Burres
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08075-156
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000510400DG50C

Adriana Geladó Prat
dc., 13/12/2017 - 01:00

Descripció
Edifici aïllat de planta rectangular amb un petit pati posterior. Presenta una coberta de teula
àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està organitzat en un
sol nivell. La façana principal, orientada a ponent, presenta un portal rectangular flanquejat
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per dos finestrals amb el mateix tipus d'obertura. Totes tres obertures presenten un
emmarcament en relleu de perfil ondulant, disposat a mode de guardapols. Els finestrals
estan protegits amb reixes de ferro treballades i la porta és de doble batent de fusta i està
decorada amb dos motius florals a la part superior. Damunt del portal destaca un petit plafó
de ceràmica vidrada blava, amb la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. La façana està
rematada per una cornisa motllurada sostinguda amb mènsules decorades amb motius
florals. La resta de façanes compten amb senzilles obertures rectangulars. Adossats a la
façana de llevant, dins del pati, hi ha dos petits volums auxiliars. La construcció presenta els
paraments arrebossats i emblanquinats.

Història
L'edifici fou construït cap a la dècada dels anys 50 per la família Fité de Mataró (farmacèutics),
amb la intenció d'estiuejar-hi. De fet, a finals del segle XIX, aquesta família ja havia adquirit la
masia de can Mateu de les Burres, situada al seu costat, també com a habitatge d'estiueig.
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