Can Tobella
Esparreguera
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Baix Llobregat
Carretera C-55.
Per la C-55 o a través de dos camins d'accés a Can Tobella.

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

41.57485
1.86658
405510
4603194

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

08076-54
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Bo
Legal
BCIL, POUM d'Esparreguera 2004, article 165.
Si, IPA,33280
Fàcil
Residencial
Privada
08075A00409000

ArqueoCat SL- Josefa Huertas i Natalia Salazar
dl., 05/05/2008 - 02:00

Descripció
Masia de planta basilical amb coberta a dues vessants i alguns edificis annexos al voltant.
Consta de planta baixa, pis i golfes. Les obertures combinen l'arc de mig punt i allindades.
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La façana està arrebossada i pintada excepte les pedres que emmarquen les obertures.

Història
Segons un manuscrit de donació, datat al 19 de setembre de l'any 985, retrobat fa poc a l'Arxiu
Capitular de Vic, cal pensar que aquesta és la masia més antiga del terme. Sempre ha estat
propietat de la mateixa família, fet insòlit aquí i sembla ser que també a la resta de Catalunya.
Entre les restauracions que ha sofert la mes important fou la de l'any 1793. Durant la guerra
carlista els seus espessos boscos serviren de refugi i amagatall als combatents d'ambdós
bàndols. Les terres de Can Tobella sempre han estat un lloc de trobades, d'aplecs i d'altres
actes de reunió. Aixa, per exemple, pels volts del segon dilluns de pasqua cada any es reunien
unes 500 persones d'Olesa de Montserrat. També, i abans de la guerra civil del 36, eren normals
les trobades a Can Tobella de grups polítics. Durant la guerra civil la masia va sofrir bastants
desperfectes de mans de grups incontrolats d'Olesa i Monistrol, sent cremada la capella. Al
segle XX hi vivien cinc famílies de masovers a mes de la Família Tobella.
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