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DENOMINACIÓ: CAN  PENYASCO

ADREÇA: X=420935,814 Y=4577108,849

MUNICIPI: Sant Boi de Llobregat

ÈPOCA: .

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: .

TIPOLOGIA: Grup III

TITULARITAT: Privada

ÚS: Agrícola

CODI: t. 51 - p

DESCRIPCIÓ:
Masia de planta rectangular, de tres tramades. Consta de planta baixa i dues

plantes.

La coberta del cos central és a dues vessants, amb el carener i els ràfecs
perpendiculars a la façana principal.

La façana té concepció d’arquitectura culta, de tipus eclètic, de caràcter
medievalista, amb motius neogòtics. La façana es converteix en la protagonista
principal de l’edificació, a manera de decorat, que sobreaixeca les seves cornises de
remat respecte a la teulada, passant per davant del cos edificat. En el centre el remat
disposa d’un nínxol que conté una imatge. La façana es troba composada sobre un
eix de simetria estricte. Les obertures són de proporcions verticals, corresponent una
per tramada i planta. Destaca un gran balcó central, amb una barana d’obra calada
que conté  tres àligues esculpides en  pedra, les decoracions d’un fris sota la cornisa i
els remats de les obertures, amb guardapols sobre els capitells en mènsula i els
treballs de forja a les baranes.

Lateralment disposa de dos cossos adossats, pel costat de Llevant una capella
d’inspiració neoclàssica, amb una petita rossassa, i per Ponent una edificació de
caràcter més domèstic que manté algunes decoracions del mateix tipus que el cos
principal. Ambdós cossos es troben rematats per balaustrades de ceràmiques.

L’encadenació dels cossos domina un espai d’eixida anterior encerclat cam a
recinte per tanques i cossos auxiliars.

CONTEXT:

Situada a la plana deltaica, abans de l’aiguamoll, fora del Nucli Urbà. Al camí
de Can Penyasco, barri de La Marina.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

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

Ús actual: Habitatge d’ús agrícola

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
.
VALORACIÓ: Bé Cultural d’Interès Local. Edificació vinculada

a l’origen agrícola de la població.
.

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Criteris d’intervenció:
1. Conservació estricta de la organització funcional, espaial i estructural de la

masia, reparant les parets estructurals i la teulada.
2. Reforç dels sostres amb tècniques de xapa superior de comprensió, protesis en

caps de bigues o substitució per d’altres de similars, a l’objecte de deixar
vistos els embigats.

3. Conservació estricta de la façana i els seus elements ornamentals sanejant-els
i netejant-los.

4. Tractament de l’arrebossat d’acabat de façana, singularitzant els elements
ornamentals.

RÈGIM URBANÍSTIC: Clau 24. Sòl rústic protegit de valor agrícola.

RÈGIM DE PROTECCIÓ:

Aspectes a protegir:
* Estructura tipològica de la masia (organizació en tres crugies centrals,

paral·leles i dos cossos laterals adossats, un d’ells destinat a capella)
* Coberta seguint les dues aigües dels faldons centrals i les corresponents als

dos cossos laterals)
* Composició de la façana principal, especialment tamany i posició de les

obertures, i els seus motius ornamentals: baranes esculpides en pedra, cornisa
amb fris decorat amb motius florals i animals, nínxol amb imatge, guardapols
i baranaes de forja.

* Elements estructurals verticals de parets de pedra i horitzontals de biguetes de
fusta.

* Tractaments superficials de façana amb estesa de materials amorfs continus,
tipus arrebossats de morter mixt pintats al silicat o estucs de calç i pols de
marbre en fresc. .

REFERÈNCIA CADASTRAL: 0001001 .

DADES HISTÒRIQUES:
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