
PLANTA SOTERRANI. E/1:1000

Actualment hi trobem en 
aquesta cota l’antic celler, ara 
compartimentat.

Observem una connexió amb 
el mas a través d’unes escales.

A sota les peces de la dreta, 
es troba la fonamentació, ja 
que aquestes estan semi 
aixecades.

La fonamentació del mas està 
mitja planta per sobre 
d’aquesta cota, i podem llegir 
les crujies en projecció, i a 
delimitació actual amb el gran 
mur de pedra i totxo.

PLANTA BAIXA. E/1:1000

L’accés actual al mas es realit-
za per aquesta planta, a través 
del “carrer” conformat entre 
la casa pairal i la peça del 
celler.

Al mas s’accedeix per darrera, 
a través d’uns porxos que es 
generen entre les peces.

Observem a la zona est petits 
pavellons construïts poste-
riorment, de poc interes cons-
tructiu, però que delimiten be 
l’antiga era. A l’oest hi ha 
l’actual habitatge dels propie-
taris.

PLANTA PRIMERA. E/1:1000

Tenim en aquest planta la 
peça del mas i la part superior 
de l’habitatge, adossat a la 
casa pairal.

Llegim clarament l’estructura 
de cruijes  de murs gruixuits 
de pedra, els qual han estat 
compartimentants, generant 
cel.les a cada façana, i un 
passadís central de banda a 
banda que les comunica.

PLANTA SEGONA. E/1:1000

En aquesta planta només 
trobem el sotacoberta del 
mas.

Continua l’estructura de 
cruijies compartimentades en 
sub cel.les, i l’escala central 
conitnua pujant, generant el 
recorregut al mirador superor 
de la torre.

Es pot llegir la complexitat de 
cobertes inclinades de teula, 
de les petites edificacions que 
s’han anat contruint al llarg 
del temps.

PLANTA COBERTES. E/1:1000

Conjunt d'edificacions formades per la casa pairal i els annexes 
de celler, cases dels treballadors, portal i fortificacions. Fou 
edificada al costat i substituint massos d'èpoques anteriors de 
les quals es conserva una primitiva edificació molt alterada i 
l'era convertida actualment en un pati arbrat. 

L'edifici principal està inacabat en quant als arrebossats que 
consistien en un lliscat sobre l'arrebossat i un estucat de color 
groc terra i vermell en el fris amb composició d'estil neoclàssic. 
Els ràfecs estan recolzats en bigues de fusta i els balcons en 
arquitraus i pilars de ferro forjat. Els careners són fets amb 
teules vidriades de color violeta amb coronació calada. 

La planta general és pseudosimètrica amb l'ala de llevant més 
curta que la de ponent. En planta baixa hi ha el vestíbul neoclàs-
sic, el celler, el magatzem i diverses dependències lligades a 
l'economia del mas. La planta pis a la qual s'accedeix per una 
escala en la posició de la torre del rellotge, és on hi ha la sala i al 
nord d'aquesta una cuina enrajolada amb majòliques del segle 
XIX. 

També hi ha l'antiga cuina dels cuiners amb una gran llar de 
foc. La torre del rellotge s'aixeca per damunt de les golfes 
on hi havia les habitacions dels mossos. El rellotge encara 
funciona, fou instal·lat l'any 1897, té dues campanes i un 
parallamps. 

L'edifici del celler, ubicat al nord, és una nau allargada amb 
encavallada de fusta de pi melis, està semisoterrat aprofi-
tant un marge natural. En el mateix volum hi han algunes 
vivendes, un petit teatre i uns elements fortificats sobre del 
portal d'accés.

Can Monmany està ubicat al galter nord-est del Puig 
Madrona, sobre un esglaó natural i envoltat de marges 
d'antigues vinyes amb plantació d'ametllers, oliveres, horta, 
etc. Més enllà de la casa, al sud, hi ha les ruïnes de Can 
Canyelles, antic mas remença que s'incorporà a la hisenda 
en el segle XVIII. Els marges de les vinyes i dels camps 
d'ametllers resten encara en l'entorn o dins dels boscos 
propers.

ALÇAT PRINCIPAL SUD. E/1:1000

ALÇAT OEST ACCÉS. E/1:1000

ALÇAT NORD CARRER INTERIOR. E/1:1000

ALÇAT NORD CARRER EXTERIOR. E/1:1000

SECCIÓ TRANSVERSAL TORRE. E/1:1000
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