Rellotge de sol de la Casa vella
de Can Serra
Sant Llorenç d'Hortons
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Descripció
Rellotge de sol amb quadrant del tipus vertical declinant situat a la façana principal, per sobre de la
portalada adovellada de l'antiga masia. Està orientat al sud - oest, raó per la qual les hores gairebé
esborrades no van marcades simètricament sobre el quadrant.
Està pintat per damunt d'un pla rectangular fet amb morter de calç que s'ha conservat després de la
restauració de la façana. El gnòmon és de vareta, de secció circular que neix de la boca d'un cercle solar
amb cara humana gairebé esborrada. A l'exterior del cercle, una corona solar molt semblant al rellotge I de
Cal Font de l'Alzina, representat per unes línies ondulades alternant els tons vermellosos i groguencs. De la
corona neixen a banda i banda les franges horàries, a base de línies vermelles que van fins a un rectangle
emmarcat per una línia del mateix color on estaven disposades les xifres de les quals actualment no en
queda rastre. Es veu clarament una línia perpendicular de color negre que devia marcar les 12 del migdia. El
rellotge queda emmarcat per un segon rectangle de 5 cm de gruix de color ocre amb una sanefa vermella de
0,5 cm de gruix.

Observacions:
El rellotge, es troba inclòs en l'Inventari de Rellotges de Sol del s Països Catalans de la Societat
Catalana de Gnomònica, fundada l'any 1988, amb el núm. 1476.

Història
La Casa Vella de Can Serra és la casa originària de Can Serra, on hi vivien abans de la construcció, el segle
XIX, de la casa al costat de l'església. Ja es documenta en un capmàs de 1587 amb el nom de casa d'en
Carbonell. Aquest mas neix de la unificació dels masos Comalltera i Solà. En un moment indeterminat
passa de mans dels Carbonell als Serra, d'on pren el nom. Actualment també es coneix com a Casa vella
d'Espiells.
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