La Riba
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Al camí de Cal Salines. Entre el barri de Puigdesser i Cal
Salines.
A uns 400 m. al N del nucli dels Monjos

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

41.33395
1.66246
388079
4576693

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

08251-9
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVIII
Regular
Inexistent
si, IPA 2792
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A09504
Tríade scp
dl., 13/05/2002 - 02:00

Descripció
Masia de planta rectangular. S'estructura en dos pisos i golfes. La porta principal és d'arc
rebaixat de pedra. Les cantoneres són de pedra i algunes finestres estan emmarcades
també en pedra. La façana principal s'estructura amb el portal central, balcó a la primera
planta, finestra a un costat i galeria amb tres arcades de mig punt a l'altre. A la part superior
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destaca la galeria de finestres, a l'alçada de les golfes. És destacable el celler de planta
rectangular i coberta a dues vessants. Presenta tres portes ovalades fetes en maons. Al
voltant, ceràmica verda vidriada col·locada a trencadís serveix de marc. Les portes estan
enlairades respecte al terra per facilitar la càrrega i descàrrega. La Masia està tancada per
un baluard que també protegeix una pineda i algunes oliveres. També hi ha alguns
annexes, corrals o granges, sense interès arquitectònic.
Observacions:
Tot i que la masia data del segle XVIII, la seva imatge actual correspon a modificacions i
ampliacions posteriors.
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