Can Campderrós
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Avinguda Selva Negra Catalana, 43-45
Delimitada entre l'avinguda Selva Negra i el passeig de Sant Lluís
192m

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

41.37941
1.93375
410842
4581425

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

08295-440
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVIII
Bo
Legal
BCIL 7577-I / 09/07/1986 / DOGC 25/03/1987
IPA 19379
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0914007DF1801S
Adriana Geladó Prat
dc., 19/04/2017 - 02:00

Descripció
Masia urbana formada per diversos cossos adossats que li confereixen una planta irregular.
Està envoltada per un jardí delimitat amb una tanca d'obra respecte a la resta de la
urbanització. L'edifici principal presenta una planta rectangular distribuïda en planta baixa,
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pis i golfes o altell, amb la coberta de teula àrab de dues vessants. Compta amb un cos
adossat a la façana principal, cobert per una terrassa al nivell de la planta baixa i delimitada
amb merlets esglaonats d'obra. La façana principal està orientada a llevant i compta amb
obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes planes gravades al
primer pis. A les golfes hi ha una galeria correguda d'arcs de mig punt amb els
emmarcaments arrebossats, tot i que reformada. El portal d'accés és d'arc carpanell i també
destaquen dues obertures ovalades als extrems de les golfes. La construcció presenta els
paraments arrebossats i emblanquinats, amb carreus de pedra ben desbastats a les
cantonades.
Observacions:
Destaca un gran rellotge de sol i un plafó de ceràmica vidrada situats a la façana principal.

Història
En origen era una masia dedicada a les activitats agropecuàries, tot i que actualment només té
una funció residencial. Tant el jardí com l'entorn de la masia han estat molt transformats. De fet,
la casa està englobada al bell mig de la urbanització La Solana I. Les primeres notícies del
cognom Campderrós a Vallirana apareixen en el fogatge de l'any 1533 i també en un capbreu
del 1590. Posteriorment, en un document de l'any 1735 que dóna compte de les cases de
Vallirana sota la jurisdicció de l'hospital d'Olesa, apareix la "Casa Campderrós". Finalment, en el
cadastre de l'any 1749, apareix el nom del propietari, Jaume Campderrós.
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