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

MAS BOSCÀ

ADREÇA:

X=436975.95

MUNICIPI:

Badalona

ÈPOCA:

Segle XVI
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Y=4591623.39

AUTOR/A:
PROMOTOR/A:
TIPOLOGIA:

Grup II. Basilical.

TITULARITAT:

Privada

ÚS:

Habitatge

CODI:

t.32-p

DESCRIPCIÓ:
Masia de tres cossos, el central més elevat, de tipus basilical, amb un porxo
afegit a lo llarg de la façana i forma una terrassa a nivell del primer pis. Porxo
sostingut per primes columnes amb arcs conopials entremig.
A la planta baixa porta dovellada d’arc de mig punt i centrada en relació al
carener de la teulada.
Al primer pis les obertures son balcons, tres, que s’obren a la terrassa.
Al segon pis i centrada una molt bonica finestra. Sobre ella i descentrada hi ha
una més petita.
Les obertures són amb arcs conopials i ornades amb elements vegetals i
mascarons esculpits.
Un element molt ineteressant és el celler i excavada al sauló una galeria a fi
de conservar els aliments.
Adossada a la casa està la capella de Sant Isidre.

CONTEXT:
Situada al Barri de Pomar. A la Carretera de Can Ruti, a la dreta, surt un camí
que du a aquesta casa que està situada sobre el Torrent de Pomar, al marge dret. A
l’altre banda de la carretera està el Turó de Can Boscà ama jaciments arqueològics.

Data de la darrera actualització: Octubre 2001

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SERRALADA DE MARINA
EVOLUCIÓ D’USOS:
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
.
VALORACIÓ:

Ús original: Masia
Ús actual: Habitatge dels masovers i
residència temporal dels propietaris.
Bo
Bo

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Conservació de la composició general i dels
materials. Manteniment i entreteniment.
Prospeccións i excavacions de la vil·la romana.

RÈGIM URBANÍSTIC:

Zona 8b: verd privat d’interès tradicional (sòl no
urbanitzable)

RÈGIM DE PROTECCIÓ: …

El definit per l’entron de la Vall de Pomar.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 000700800DF39B
DADES HISTÒRIQUES:
.
És un dels masos més antics, possiblement fou un poblament franc. Conegut
aleshores com a Monesteriolo, s’hi ha localitzat una necròpolis del s. X.
Als voltants s’ha trobat jaciments arqueològics com:
* Vinya del Mas Boscà, restes d’una vil·la romana.
* Camí de Can Boscà, restes de ceràmica ibèrica o de tradició ibèrica i
romana.
L’arxiu particular i altres de la contrada permeten seguir la història de la casa
des del segle XI, que rebia el nom de Mont Cerdano, que passà a Montcerdà. El
canvi de nom a Mas Boscà es produí al s. XV, per casament de la pubilla.
El Nomenclàtor de 1860, el descriu com “Caserio” situat a 2 km de la capital
de l’ajuntament, un conjunt de 4 edificis. 1 Habitat constantment i 3 deshabitats. 3
d’una planta i 1 de tres plantes.
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