INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
DENOMINACIÓ:

CAL DIMONI

ADREÇA:

X=435714.89

MUNICIPI:

Badalona

ÈPOCA:

Segles XV-XVIII
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Y=4592084.45

AUTOR/A:
PROMOTOR/A:
TIPOLOGIA:

Arquitectura tradicional. Grup II.

TITULARITAT:

Privada

ÚS:

Restaurant

CODI:

t.20-p

DESCRIPCIÓ:
Restaurant edificat sobre el que fou uns habitatges, dues cases independents i
un corral: Cal Dimoni, Cal Pupé i Corral Nadal. El conjunt té planta baixa i pis amb
teulada a dues vessants i el carener perpendicular a la façana. Les finestres del pis
estan totes elles reformades.
* Cal Dimoni: Al centre, portal dovellat d’arc de mig punt, no està centrat
amb relació al carener. Sobre ella està la llegenda: Siglos XV-XVII.
* Cal Pupé: Situada a la dreta, té el portal rectangula amb grosses dovelles.
* Corral Nadal: A la banda esquerra, també amb portal rectangular.
Al conjunt ara molt ben condicionat se l’hi ha afegit unes moles de molí a fi
d’ambientar el recinte.

CONTEXT:
Al Barri de Canyet, al camí que va de Badalona a la Vallensana, abans
d’arribar al coll del mateix nom, passat Can Pujol, camí amunt a la dreta.

Data de la darrera actualització:

Octubre 2001
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EVOLUCIÓ D’USOS:
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
.
VALORACIÓ:

Dos habitatges de pagès, ara restaurant.

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Millora i conservació de la composició general.

RÈGIM URBANÍSTIC:
.
RÈGIM DE PROTECCIÓ: …

Zona 21: desenvolupament urbà opcional.

Bo

El mateix que el de Can Trons i Mas Oliver.
Conservació estructura del paisatge. Entorn de
Canyet.

REFERÈNCIA CADASTRAL: UTM 000100100DF39B

DADES HISTÒRIQUES:
Es tracta d’una edificació que degué ésser aixecada al segle XVIII i reformada
després.
Al Nomenclàtor de 1860, no apareixen individualitzats aquests masos i si ho
fa “Els Corrals d’en Nadal”, que per la distància que els situen de l’ajuntament poden
bé ser els mateixos, 4,3 km, es tracta d’un “caserio”, format per 4 edificis habitats
constantment. Dos d’una planta i dos de dues.

BIBLIOGRAFIA:
* Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Octubre 1980. Fitxa C-16
* Servei del Patrimoni. Generalitat de Catalunya. Fitxes.
* Nomenclàtor de la Província de Barcelona. 1860.
* M. D. Nieto i R. Sagués. -- Masies i cases pairals de Badalona.

