Can Guineu
Collbató
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
1300 m. fins a la masia
Alçada:

Baix Llobregat
Afores, s/n
Agafar la pista a la rotonda de can Llates, passar la riera i seguir
302

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

41.5522
1.8271
402184
4600724

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

08069-6
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic Modern Contemporani Popular
XV-XX
Bo
Durant aquests darrers anys s'hi ha fet obres de manteniment i
reforma.
Legal
PGOU 21/12/1984
Fàcil
Residencial
Privada
08068A007000630000GR
Assumpta Muset Pons
dl., 14/02/2011 - 01:00

Descripció
Can Guineu és una masia petita d'un pis d'alçària i planta rectangular. La teulada és a dues
aigües i té el carener paral·lel al portal principal, que forma un arc de pedra de mig punt i
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sembla donar accés a un barri interior. Al voltant de l'edifici residencial hi ha diversos
equipaments, com el cup, que va ser construït en alçada a la part de ponent, o la cisterna.
Des de l'exterior, l'element més destacable és una petita finestra de pedra, amb la llinda
treballada, que fou oberta a la façana de migdia. Al costat del mas hi ha una bassa, un
cobert i diverses feixes.

Història
El 1496 era conegut com el mas Rovira i pertanyia a Caterina Rovira i a Gaspar Domènec. La
parella estava obligada a viure a la casa, a fer-hi foc i a mantenir les terres cultes. Feia partió
amb el terme d'Esparreguera i amb els masos Fussalba (can Pere Llong) i Alegre (can Dolcet).
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ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ, Arxiu Notarial, Ig. 1033 (2), Gaspar Doménech i
Caterina; i Llo, 490, f. 75 r.
ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, Collbató, Ajuntament, L. 546.
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