
23
DENOMINACIÓ: CAL SENYORET

ADREÇA: X=425395,786 Y=4574678,51

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: ss. XIX i XX

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Masia del Grup I. 1 .

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 11

DESCRIPCIÓ:

Masia de construcció recent, segle XX, al costat d’una masia nomenada Can
Xicus. Aquesta primera ha restat dempeus fent d’edifici auxiliar.

Can Senyoret, és de planta baixa i pis amb la teulada a una vessant feta amb
teules àrabs, la façana està orientada a SE. És una casa de boniques proporcions en la
que destaca el porxo de l’entrada, que està fet per una teulada de teules àrabs que
descansa en dos columnes fetes amb maons sobreposats fent-los girar. Les finestres
regularment distribuïdes tenen unes decoratives reixes. Tota la façana està
arrebossada i pintada d’un color rosat.

Al costat dret hi ha una sèrie d’edificacions de planta baixa. A l’esquerra la
dita casa Can Xicus, que és un edifici de dues plantess amb la teulada a dues vessants
amb el carener paral·lel a la façana.

Les dues cases estan unides per un cobert, fet de teules i uralita que serveix
per les tasques auxiliars agrícoles.

Al centre del patí hi ha un safereig / regadora.

CONTEXT:

Casa situada a la zona de La Camparra. Per accedir-hi cal seguir el camí de la
Marina i a l’esquerra està aquesta casa.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Maig      2002

ret



24
EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Masia

Ús actual: Habitatge d’ús agrícola
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: 24a. Sòl No Urbanitzable, amb servituds
aeronàutiques.

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona parla de Can Xicus i  la descriu
com una Alqueria (casa de labor), que situada a 4 km de la capital de l’ajuntament, és
un edifici de dues plantes habitat constantment.

Cal Senyoret fou construïda l’any 1946
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