La Massana
Font-rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Alt Penedès
Barri de la Massana, 4 i 6
Al final del camí que mena de Guardiola a la Maçana
332

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

41.41366
1.63773
386149
4585574

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

08085-248
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
1770
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02700031
Miquel Gea i Bullich
dl., 30/09/2013 - 02:00

Descripció
Masia de grans dimensions amb molts edificis annexos. L'edifici principal és de planta
rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la
façana principal, que s'obre a migdia. S'articula en tres nivells: planta baixa, planta pis i
golfes. Les obertures que hem pogut fotografiar, des de l'exterior, estan construïdes amb
pedra treballada i tancades amb un arc escarser. A la clau de l'arc de les obertures de la
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planta primera, o planta noble, s'aprecien decoracions en relleu. La distribució de les
obertures de la façana principal és simètrica i ordenada entre elles però, respecte a la
façana actual, es troben descentrades de l'eix de simetria. La línia marcada pel carener de
la coberta tampoc se situa de forma centrada, possiblement com a conseqüència de
l'ampliació de l'edifici pel costat de ponent.
Tot i que el lloc de la Maçana està documentat des de l'any 1121, l'edifici actualment visible
és el fruit d'una important remodelació efectuada durant el segle XVIII. En aquest sentit,
segons la propietària de l'edifici, en l'arc o la llinda de la porta principal s'hi pot llegir la data
de 1770.
L'edifici compta amb multitud d'annexos contemporanis que, en gran mesura, oculten la
resta de façanes.
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