La Pahissa - La Pahissa de can Batlle
Vallirana
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
el carrer dels Estudis
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer Major, 490
Davant de l'entrada a la piscina municipal, formant cantonada amb
190m

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

41.38491
1.93149
410661
4582038

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Masia - Molí de can Batlle
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08295-593
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 0621519DF1802S

Adriana Geladó Prat
dt., 09/05/2017 - 02:00

Descripció
Edifici cantoner de planta rectangular amb pati posterior. Presenta la coberta de teula àrab
de dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, i està distribuït en planta
baixa i pis. La façana principal, orientada al carrer Major, compta amb un portal d'accés
rectangular amb marxapeu, que està emmarcat amb carreus de pedra escairats. La llinda
ha estat reformada i presenta un carreu central disposat a mode de dovella central. La resta
d'obertures són finestres rectangulars, les del pis amb llinda de fusta i bastides amb maons.
Entre aquestes obertures es conserva un rellotge de sol en força mal estat. Era rectangular,
pintat al parament i només conserva el gnòmon de vareta. La façana lateral, orientada al
carrer dels Estudis, està reformada i compta amb petites obertures rectangulars. A
continuació hi ha una petita porta bastida en pedra que dóna accés al jardí posterior. La
construcció, bastida en pedra i maons, presenta els paraments arrebossats.

Història
Probablement, l'edifici era utilitzat per la masia de can Batlle per guardar-hi la palla pel bestiar.
Es tracta d'un dels edificis més antics que es conserven a l'actual carrer Major. Segons la
Direcció General del Cadastre del govern espanyol, la finca inclou també l'edifici que ocupa el
número 492, adossat al seu costat.
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