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

MAS OLIVER / Can Ribó

ADREÇA:

X=435905.12

MUNICIPI:

Badalona

ÈPOCA:

Segle XVII. Restaurada s. XX
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Y=4591954.49

AUTOR/A:
PROMOTOR/A:
TIPOLOGIA:

Pertany al Grup II. Basilical.

TITULARITAT:

Privada

ÚS:

Habitatge

CODI:

t.33-p

DESCRIPCIÓ:
Casa de planta baixa, pis i golfes. Seguint la tipologia coneguda com basilical.
A la planta baixa i centrat el portal d’arc de mig punt i dovellat, dovelles totes de la
mateixa mida i ben treballades. A cada banda hi ha una finestra rectangular
enreixada. Al pis i centrat un balcó amb finestres rectangulars a cada banda amb
ampit i dovelles de pedra. A les golfes tres finestres iguals d’arc de mig punt, fetes
amb maons i de bonica factura.
La façana emblanquinada presenta unes faroles a cada banda de la porta i un
rellotge de sol a l’esquerra del balcó. La teulada amb teula àrab te un ampli ràfec.
La masia fou restaurada i convertida en casa senyorial. És un edifici molt ben
conservat. Se l’hi afegiren uns cossos laterals de dues plantes, el de l’esquerra
sobresurt de la resta de l’edifici. La planta superior es en ambdos terrasses.
Voltant la casa hi ha un bonic jardí orientat a mar. La casa conté mobiliari de
gran valor, principalment un dormitori i una sala isabelina. L’antic celler, està
restaurat conservant les botes i les quadres s’han convertit en garatges pels diferents
vehicles de la família. Objectes de valor adornen les diferents habitacions.

CONTEXT:
Al barri del Canyet. Pujant per la carrerada d’en Pujol, té a l’esquerra el
Torrent de Fregons, també conegut com Riera de Canyet.

Data de la darrera actualització: Octubre 2001

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE SERRALADA DE MARINA
EVOLUCIÓ D’USOS:

Ús original: Masia
Ús actual: Habitatge

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
.
VALORACIÓ:

Molt bo

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Conservació total, composició general i materials.

RÈGIM URBANÍSTIC:

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

RÈGIM DE PROTECCIÓ: …

Englobat a l’entorn de la Vall de Canyet

Masia ben conservada que estructura una part de
la zona nord de Canyet.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 000600100DF39B(1)
DADES HISTÒRIQUES:
Es conserva documentació des del s. XIV, als fogatges de 1553 hi residia en
Joan Oliver. El nom pot provenir de la unió de dues famílies (s.XVIII), Bernat Mas
marit d’Eulàlia Oliver.
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