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DENOMINACIÓ: CAN  MISSES

ADREÇA: X=423300,812 Y=4577054,383

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: Primera meitat del s. XIX

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Tipus I. 1. Masia de crugies adossades.

Ambients d’interès rural.

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 18 - p

AMR. 06

DESCRIPCIÓ:

Casa de planta rectangular, amb la teulada a dues vessants i el carener
paral·lel a la façana. L’edifici consta de planta baixa, pis i golfes.

Al costat adossat hi ha un edifici per ús agrícola, d’una planta amb la teulada
a dues vessants i el carener perpendicular a la façana.

La casa a la planta baixa té la porta principal centrada i una al costat de
menors dimensions, a l’altre costat hi ha una finestra.

Al pis centrat hi ha un balcó i unes finestres  a cada banda. Pels laterals i per
la façada posterior s’obren diferents finestres. Una d’elles, la part obaga, era de grans
dimensions i d’arc de mig punt, ara ha estat corretgida a rectangular.

La casa que estava pintada de blanc amb un sòcol de color més fosc. Ara
deixa veure els materials constructius.

La casa sembla esta sent objecte d’una remodelació.

CONTEXT:

Casa situada a la part nord del municipi, a la banda dreta del Llobregat. Per
accedir-hi cal seguir el camí de la Ribera i a l’esquerra per el camí de Can Ferrers es
troba la casa.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització: Abril      2002
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Masia. Actualment les terres es

coneen.
Ús actual: Deshabitada

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular
.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

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

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

L’actual masis de Can Misses formà part, al segle XIX, de l’Heretat l’Angel,
una important finca de més de 0 hectàrees situada al districte agrari de la Ribera, que
ocupà, Cal Misses, Cal Parellada Vell i Cal Tivis, aquestes actualment enderrocades.

Can Misses es va construir a la primera meitat del segle XIX i se segregà de
l’Heretat l’Àngel a principis del s. XX.

Fou propietat dels germans Leodorigi i Josep Serra i Farreras, compradors de
béns desamortitzats.

El Nomenclàtor de la Província de Barcelona la descriu com Alqueria (casa
de labor), que situada a 1,6 km de la capital de l’ajuntament és una casa de dues
plantes habitada constantment. L’any 1886 va ser reformada.
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