Cal Masover Nou
L'Hospitalet de Llobregat
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08101-27
Patrimoni immoble
Edifici
Popular Modern Contemporani
XVII-XIX
Dolent
Abandonada des de fa temps. Coberta malmesa.
Legal
BCIL (Fitxa núm. 27, PEPPA, 2001)
Si (IPA 20617)

Fàcil
Sense ús
Privada
08100A012000060000AT
Jordi Montlló Bolart
dc., 06/09/2017 - 02:00

Descripció
Masia situada a la zona propera al Llobregat, rica per al cultiu. És de planta basilical i consta de planta
baixa, pis i golfes. Tot i que el costat dret es va modificar i se li va afegir un cos nou. La façana principal
està orientada a migdia. Les obertures no s'han disposat simètricament; però destaquen els emmarcaments
de pedra picada i polida de les finestres i el balcó central, i la llinda esculpida.

Observacions:
Tot i que els camps del voltant es troben en ple rendiment, no s'ha sabut aprofitar l'edifici i s'ha deixat
perdre.

Història
El passat agrícola de l'Hospitalet és avui només perceptible en escasses, però riques explotacions agràries
que resten a la zona més propera al Llobregat. Entre els camps, i seguint la xarxa de camins rurals que
perviuen, romanen encara algunes de les antigues masies que explotaven les terres, la majoria abandonades.
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