Can Maynou
Gualba
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Situada ran la cara nord de la carretera B-5115, sobre la riera,
a la Barceloneta
La Barceloneta

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

41.72462
2.51502
459662
4619315

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
La Barceloneta
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08097-47
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000512400DG51H
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Descripció
Edifici de tres pisos i planta rectangular de 16 metres de llargària i 14 d'amplada i orientat al
sud, donant a la carretera. Teulada, de teula àrab, a dues aigües a façana principal i
posterior amb ràfec reseguint tot l'edifici. Al centre hi ha un cos elevat i un terrat al que
s'accedeix per unes escales.
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A la façana principal una porta a la que s'accedeix per uns esglaons de pedra, al costat
occidental té dues finestres i al meridional 1, totes amb trencaaigües poc resaltat.
Al pis superior hi ha una balconada amb dues portes d'accés, la llosa està suportada per
mènsules decorades. A cada costat hi ha una finestra amb trencaaigües molt suau i ampit
de rajola.
Al darrer pis hi ha una doble balconada de llosa i dues finestres a cada costat seguint el
mateix esquema que el pis inferior.
Els tres pisos estan separats per una motllura decorativa.
Adossats hi ha altres petits edificis.
Una tanca de maó amb pilars intercalats amb una barana de ferro forjat delimiten el pati
exterior.

Història
Cognom de la família que varen venir de Can Penjarella de la muntanya de dalt. Primer anaren a
viure a Can Penjarella i més tard construïren aquesta casa vora la carretera. Aapreix al
Nomenclàtor de 1860.
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