
41DENOMINACIÓ: CAN  PARELLADA

ADREÇA: X=423420,052 Y=4577207,626

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: De 1850 a 1934. Segons fons orals construïda al voltant
de 1985.

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A:

TIPOLOGIA: Tipus II. 3Masia basilical.
Arquitectura residencial rural.

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 20 - p

ARR.04

DESCRIPCIÓ:

.Casa de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. Aquestes situades
en el cos central, li dona el aspecte conegud com basilical. Té uns cosos adossats
emprats per a tasques agrícoles.

Té la teulada a la part central a dues vessants amb el carener perpendicular a
la façana. En el cossos laterals, la façana a una vessant segueix la mateixa inclinació
que la part central.

A la planta baixa i centrada està la porta, té a cada costat una finestra també
rectangular i amb una reixa.

Al pis, hi ha dos balcons amb llosana de pedra, i baranes de ferro, llindes i
brancals de pedra  i  una finestra, tots voltats de pedres ben treballades. Els balcons
estan sobre la porta i la finestra de la dreta.

A les golfes, i ha tres arcs de mig punt (dos d’ells condemnats), molt
decoratius, en el central hi ha una finestra.

Cossos adossats, alineats a la façana principal d’una sola planta, com a
magatzems, estables i garatge.

Cal remarcar el del magatzem situat al vessant de ponent de gran alçaria, per
les grans encavallades de fusta així com per la construcció de la coberta amb teules
col·locades a base de llata per canal, fet que constata la seva antiguitat.

CONTEXT:
Situada al costat dret del Llobregat, s’hi arriba pel Camí de la Ribera.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

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

Ús actual: Deshabitada
.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. La masia es troba habitada i les terres

conreades. La propietat manté en bon estat d c
conservació tot el conjunt.

.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: Clau 6. Parcs i  jardins urbans

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

Antigament havia existit la masia de Can Parellada Vell coneguda també com
Cal Catxucà de finals del segle XVI començaments del XVII.

Al dintell de la porta d’entrada tenia un escut amb la inscripció: “Francesch
Parellada me fecit 1699”.

El Nomenclàtor de la Província la descriu com “Alqueria (casa de campo)”,
que situada a 1,6 km de la capital de l’ajuntament és un edifici de tres plantes habitat
constantment.

Davant d’aquesta es va construir can Parellada Nou, l’any 1933-1934.
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