Cal Raimundet
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Sant Joan Samora - al sud del terme municipal
140

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

41.46251
1.85536
404409
4590734

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:

08222-17
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Popular
XVI
Bo
Legal
BCIL (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí, IPA 2903
Fàcil
Residencial
Privada
08220A007000130000PA
Jordi Montlló Bolart
dl., 18/03/2013 - 01:00

Descripció
Gran masia situada en n lloc privilegiat dominant la Rierussa, lloc ancestral de pas entre
Sant Llorenç i Gelida i que domina 110 hectàrees. Està formada per diversos conjunts de
masoveries i cossos annexos que inclou dos patis tancats, un a la part meridional i l'altre a
la part posterior, on hi ha una bassa de recollida d'aigua pluvial. El cos original de la masia
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queda ocult darrera una galeria porticada amb baranes de terracota a la façana principal i
lateral. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de
teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. A l'esquerra s'hi
va afegir en un moment indeterminat del segle XIX una masoveria de planta baixa, pis i
golfes.
A la part posterior hi ha els cellers, amb els cups, les boixes, el moll de descàrrega i la
bodega. Des del celler, una escala condueix a l'antiga residència de l'amo, on hi havia un
foc a terra amb escons, taula, clemàstecs forjats interessants i una xemeneia exterior.
Actualment el conjunt està llogat a diverses famílies.
Observacions:
Havia tingut dos rellotges de sol, un de matí i l'altre de tarda. Actualment només se'n veu un.

Història
Masia documentada des de l'any 1587 amb el nom de casa d'en Raimundet. Per altra banda, als
arxius parroquials i municipals de Gelida s'hi troben sovint càrrecs públics que havien ostentat
membres d'aquesta família.
L'any 1818, el propietari de la casa i regidor de la Universitat de Gelida, Joan Bonastre, inicià els
tràmits de segregació de Sant Llorenç d'Hortons i esdevé el primer alcalde del nou municipi. Tot i
que li van fer costat 32 caps de casa, sembla que va acabar pagant tots els costos del procés.
Bona part de l'aspecte actual es deu a una reforma promoguda per Joan Bonastre i Jané de l'any
1881.
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