
 Can Maragall
(ABANS CA L’ENRICH) 
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    (Alçats interiors de la sala principal) 

Ubicació: 

La masia Can Maragall actualment 
està ubicada a la Ctra. 
d’Espulgues,45. Es troba en el 
centre del nucli urbà de Cornellà, 
adjacent al carrer principal. 
 

Elements singulars: 

Arcs d’apertures – Arcs de pedra / Faldar – 
Campana de la xemeneia / Columna 
decorativa – Xemeneia / Gàrgoles – 
Element decoratiu ceràmic /  Búnquer – 
Ampliació moderna com element de 
protecció 

 

Sistema constructiu: 
 

Parets de paredat comú i tàpia. Volta de canó / d’ansa-paner 
formant els sostres de les plantes baixes. Forjats unidirecci-
onals de fusta amb revoltó ceràmic decoratiu. Cobertes de 
teula àrab sobre embigat de fusta amb llates de fusta. 

Façana principal de la masia antiga 
orientada a sud. A la planta baixa, 
portal central d’arc rebaixat de pe-
dra amb dues finestres i llinda a ca-
da banda. A la planta primera, balcó 
amb llosana de petita volada i bara-
na de forja amb obertura a llinda i 
finestra a llinda. 

 

Expansió urbanística  
1903-1976 
Segons Cartogràfica 
Generalitat Catalunya   
 

 

1976 

 

1956 

 

1903 

1936 

 

Tipología: 

La masia en que ens trobem probablement estava cons-
truïda en varies fases, inicialment la 1a fase, anterior al 
segle XVIII. L’edifici principal (masia antiga 1a fase) és de 
planta quadrada d’aproximadament 15m x 15m, està 
formada per tres crugies principals longitudinals, per-
pendiculars a façana i una transversal posterior. 

El cos principal està composat de planta baixa, planta 
primera i golfes amb coberta a dues vessants de carener 
perpendicular a la façana principal. 

 
 

Estructura: Volta de canó amb lluneta / d’ansa-paner  

La volta és una estructura corba que cobreix un espai (5-8m). Forma un sostre, es sosté per elements que 
es recolzen mútuament i exerceixen una pressió exterior suportada per unes parets de càrrega formades 
per murs de paredat. 

 

La seva sala principal es situa 
centrada al va central i s’hi 
accedeix directament des de 
la porta principal. L’escala 
està localitzada adjacent, cap 
al centre de la sala.  

S’han incorporat, al llarg de la 
història, dos cossos adjacents 
formats per crugies laterals de 
planta baixa i primera, amb 
coberta a una vessant.  

La masia antiga és assimilable  
al grup II.2 de la classificació  
tipològica de Danés. 
 


