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DENOMINACIÓ: CAL MET NATRUS / Cal Bombet

ADREÇA: X=425593,204 Y=457593,04

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: Un  cos annex data de 1841 o 1851

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: Propietat de la família Ponsich

TIPOLOGIA: Grup II. 2. Masia simètrica

Ambients d’interès rural.

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 17 - p

AMR. 05

DESCRIPCIÓ:

Masia de planta baixa, pis i golfes amb la teulada a dues vessants i el carener
perpendicular a la façana. Casa construïda amb pedra i maó arrebossat, la part baixa
està  pintada de blanc. La teulada feta amb teula àrab, està en molt mal estat.

El portal està centrat en relació al carener i és d’arc escarser, a cada banda hi
ha una finestra de diferents mides.

Al pis hi ha tres finestres regularment  repartides, la central és una mica més
gran.

A les golfes hi ha una obertura en forma d’òcul.

Adossats a cada banda hi ha a un cantó un cos de petites dimensions cobert
amb uralita i a l’altre un cobert sostingut per pilars.

Presenta en general un aspecte molt descuidat.

CONTEXT:

Casa situada al Barri de La Marina o de Bufera, queda situada entre la Granja
de La Ricarda i el Canal Dret del Llobregat.

Per accedir-hi cal seguir el camí de la Bunyola i a la dreta, a l’antic Camí de
València està aquesta casa.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Desembre     2002

Cal Met Natrus
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Masia

Ús actual: Deshabitada. Les terres es conreen,
però la masia s’utilitza només com a magatzem.

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent. La coberta i façanes del cos principal en

estat precari i els cobert, magatzems i safarejos en
estat de ruïna.

.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: 24 a. Sòl No Urbanitzable amb servituds
aeroronàutiques

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

També es coneguda com Cal Met Netrus o Cal Bomba
Al Nomenclàtor de la Província de Barcelona, apareix Cal Noaltrus?,

qualificada com una “alqueria (casa de labor)”, que situada a 3 km de la capital de
l’ajuntament és una casa habitada constantment de dues plantes.
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