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COS PRINCIPAL
Casa senyorial dels antics amos que amb
la seva torre es l'element més simbòlic de tot
conjunt : fa de la masia un monument històric
destacable. Els volums laterals també l'hi aporten
valor afegit. L'estat de conservació es correcte però
caldrà aportar un nou ús per assegurar el manteniment.

- 500m² per planta (PB, PB+1 i golfes)
- Els singulars volums laterals sumen 100m²

CARRERS COBERTS
Son espais filtres molt interessants, que
creen jocs de llum de gran interès. Permeten
una comunicació transversal protegida i son les
vies d'accés a la façana principal. Trobem arcades i
escales molt boniques. Presenten un bon estat de
conservació general amb alguns elements a renovar.

- Carrer Est : 220m² (D1, D2, D3)
- Carrer Oest : 110m² (D4, D5)

CELLER
Espai més polivalent del conjunt, on es
desenvolupava l'activitat agrícola de la masia.
La planta superior de totxana (E1) es mes recent
però també més fràgil. L'edifici, que es troba en mal
estat, no consta d'una bona qualitat constructiva, cal
destacar però unes encavallades interessants (E5).

- Alçada lliure 6-7m, 2 plantes davant de la plaça
- 735m² de PB (+185m² a la planta superior)

ENTRADA
Històricament, l'entrada a la masia es feia
per la part més noble. Avui, la pista d'accés
des del barri de Valldoreix desemboca sobre
una nova entrada coberta (B1) encaixada entre
dos habitatges encara en ús, prou interessants i
en bon estat de conservació.

- Casa masover (B4) : 220m² (x2 plantes)
- Casa del torreó (B3) : 155m² (x3 plantes)

AFEGITS
Es tracta de petits volums construïts els uns
desprès dels altres sense gaire planejament,
formant una acumulació heterogènia de poc valor.
Algunes construccions estan en molt mal estat (F5),
altres presenten elements interessants a conservar
(F4). Tot i així, participen a la definició d'un espai
exterior ben configurat.

- Superfícies < 80m² poc aprofitables

SINGULARITAT
La masia es un conjunt de nombrosos
edificis de diferents estils, qualitat i època
de construcció. Una murallada que s'estén per
tot el seu perímetre amb accessos controlats, les
diferentes torretes de vigilància i un emplaçament
que domina el territori en fan un monument singular.

- 330m de perímetre "amurallat"
- 5540m² de recinte dins d'aquesta muralla
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