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Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Garraf
Camí de la Plana Novella, Km. 2
A llevant del coll de les Piques
320

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):
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403012
4573797

Classificació
Número de fitxa:
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Estil / època:
Segle:
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Protecció:
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Ús actual:
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Fitxes associades:
Jafre / Jafra

08148-73
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Popular
XVIII
Bo
Inexistent
11875
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Fàcil
Residencial
Privada
08147A02300003
La Plana Novella / Palau Novella

Data de registre de la fitxa:

dv., 16/06/2017 - 02:00

Descripció
Les Piques s'emplaça en un vessant orientat a sud / sud-est per sobre del camí d'Olivella a
la Plana Novella. Es tracta d'un conjunt d'edificacions, en part enrunades, que havia format
part d'una gran masia. Està inclòs a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
de Catalunya. La part rehabilitada està formada per planta baixa i planta pis, amb coberta
de teula àrab a una pendent. Adossada en aquesta, hi ha altres edificacions enrunades que
formaven un gran mas de les que únicament en resten alguns murs. Destaquen un potents
contraforts a la part baixa de la pendent. Cal remarcar-ne l'important arc de pedra amb
dovelles de la porta d'entrada i la sèrie de finestres amb dovelles de pedra tant en els
muntants com en la llinda, aquesta última emmotllurada. Finalment existeix un altre annex,
aïllat, de planta baixa que és utilitzada per explotació ramadera. Tot aquest espai esta
envoltat per una tanca de tela metàl·lica.

Història
Les Piques és una antiga masia documentada des del 1382. L'any 1420 era propietat de Guillem
Font de les Piques. A les acaballes del segle XV hi vivia Guillem Batlle. El primer Raventós de
les Piques es documenta el 1553, i va restar en mans d'aquesta família fins el 1875, quan va ser
venuda a "l'americano" Pere Domènech, de Sitges. Durant els temps dels Raventós la masia
estava sota el domini senyorial del baró de Jafre. Pere Domènech acabà pleitejant per aquest
domini contra el baró, resolent-se el litigi a favor del segon. Va ser refeta el 1782 construint-hi un
gran casal de dimensions singulars rodejada d'un baluard que portava la data de 1786. En el
primer terç del segle XIX un sanador de nom "Pau de les Piques" assistí el poeta Manuel de
Cabanyes en el seu llit de mort. L'any 1908 el mas fou adquirit juntament amb la Plana Novella i
després seguí les vicissituds d'aquest darrer lloc. Al segle XX va quedar del tot enrunada. L'any
2003 es van fer obres de rehabilitació respectant les restes de l'antic mas.
El topònim fa referència sens dubte a les deus d'aigua que subministren a la Plana Novella per
mitjà d'un aqüeducte.
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