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DENOMINACIÓ: CAL   FELIP  DEL  CORACERO

ADREÇA: X=421838,079 Y=4574406,20

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: s. XVIII - XIX

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Grup II. 3. Masia de planta basilical

Ambients d’interès rural .

TITULARITAT: Privada

ÚS: Habitat

CODI: t. 5 - p

AMR.02

DESCRIPCIÓ:

Edifici de planta baixa, pis i golfes, amb una bonica torrre. La casa respon al
patró conegut com masia basilical. És la que té les golfes situades al cos central, això
li dona un aspecte molt elegant.

La teulada a la part central és a dues vessants amb el carener perpendicular a
la façana, les parts de teulada restants continuen la mateixa inclinació que la part
superior.

La casa té uns cossos més baixos afegits a cada banda.

La torre quadrangular amb un finestral a cada banda, té la teulada a quatre
vessants i recoberta de ceràmica negra.

Les obertures estan distribuïdes d’una forma molt uniforme. La porta centrada
és d’arc escarser i sobre ella hi ha un balcó.

La casa ha estat molt ben restaurada i la decora un senzill rellotge de sol.

CONTEXT:

Està situada sobre l’Autovia de Castelldefels al límit amb el municipi de Sant
Boi de Llobregat. El camí per arribar-hi és el conegut com Camí de Can Pelut.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Maig      2002
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Masia

Ús actual: Recreatiu. Seu de l’Open Tenis
Club

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Des de 1974 s’utilitza com a seu del Open

Sports Club.
.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: 24. Sòl No Urbanitzable. Rústic protegit de valor
agrícola.

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

L’any 1974, es convertí en l’Open Tenis. Les dependències de la masia han
estat habilitades com a restaurant, sala de TV, ... La part ocupada per les golfes s’ha
convertit en mirador.
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