
TIPUS NOM          COMPOSICIÓ           

GENERAL

ESTIL FUNCIÓ CONSERVACIÓ SITUACIÓ ORIENTACIÓ PENDENT ORÍGENS EVOLUCIÓ 

URBANA

ENTORN        

ACTUAL 

I-a Ca l'Eudald 

o Can 

n'Andal

Planta rectangular 

allargada amb 

crugies paral·leles a 

la façana principal (2 

plantes) Coberta a 

'una aigua

Rellotge de sol 

(1854)

Residencial 

plurifamiliar

Bon estat de 

conservació

Horta- 

Guinardó 

Sud-est molt poca 

pendent

Mitjans s.XIX zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(espai lliure 

petit amb 

arbres al 

davant)

I-a Rectoria de 

Sant Genís 

dels 

Agudells

Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 

plantes) Coberta a 

dues aigües

Portal adovellat 

i obertures de 

pedra picada

Residencial Bon estat de 

conservació

Horta- 

Guinardó 

Sud pendent cap a 

sud-est

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(espai lliure al 

davant)

I-a Mas Enric Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal. 

Coberta a dues 

aigües

Finestres 

gòtiques de 

pedra picada

Masia agrícola Molt mal estat de 

conservació 

(ruïna)

Horta- 

Guinardó 

Sud-est pendent cap al 

sud-est

s.XVI zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(amb un petit 

espai lliure al 

davant i al 

costat)

I-a Can Gras Planta quadrangular 

(2 plantes). Coberta 

a dues aigües

Característique

s populars

Masia dedicada 

a la vinya 

primer i 

residencial 

després

Manca manteni-

ment

Horta- 

Guinardó

Est molt poca 

pendent

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

I-a Rectoria de 

Santa 

Eulàlia de 

Vilapiscina

 Forma rectangular-

trapezoidal (2 

planes). Coberta a 

dues aigües

Acabats 

tradicionals

Rectoria Reformada  i ben 

conservada

Nou Barris Sud-est pendent cap al 

sud-est

Sense data zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(al davant hi ha 

un petit espai 

lliure amb 

arbres)

CARACTERÍSTIQUES  DEL LLOC   
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CARACTERÍSTIQUES                                                                      
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Quadre 2. Característiques arquitectòniques, dels llocs i històriques de les masíes dels voltants de Barcelona



I-a Can 

Pujadas

Planta rectangular (2 

plantes). Coberta 

mixta de  tres aigües

 / Masia agrícola i 

actualment 

residencial

Mal estat de 

conservació

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest pendent cap a 

nord-oest

s.XVIII zona rural, 

costat mateix 

camí veïnal

Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc) 

I-a Can 

Rosaura

Planta rectangular (2 

plantes) amb 

annexos laterals. 

Coberta a dues 

aigües

Casa 

funcionalista

Residencial Molt reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent sud-

est

s.XVIII zona rural, 

costat mateix 

carretera

Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps de 

conreu i bosc) 

I-a Can Serra Planta rectangular (2 

plantes) amb 

annexos laterals. 

Coberta a una aigua 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal 

 / Masia agrícola Semi-

enderrocada

Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-oest pendent cap a 

sud-est 

s.XVIII zona rural, 

costat 

carretera

Masia aïllada 

(enmig de 

camps de 

conreu i 

boscos)

I-a Torre Santa 

Margarida

Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 

plantes) amb 

annexos laterals. 

Coberta a una aigua

Obertures de 

pedra picada 

amb filera de 

badius a la 

planta superior

Masia agrícola Semi-enderroca-

da

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Oest pendent cap a 

sud

s.XII zona rural, 

costat camí 

veïnal

Edifici aïllat 

(enmig de 

camps i bosc)

I-b Can n'Artés Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

una aigua

Portal adovellat 

i finestrals amb 

marcs de pedra 

picada

Antic hostal, 

Residencial...

Ben reformada Nou Barris Sud-est molt poca 

pendent

s.XV zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(davant hi ha 

un petit espai 

lliure amb 

arbres)

I-c Can Safont Planta rectangular 

amb crugies 

juxtaposades. 

Coberta a tres 

aigües

Sense estil Residencial Reconstruï-da i 

transforma-da 

Horta- 

Guinardó 

Nord-est pendent cap a 

sud-est

s.XVII (amb 

antecedents dl 

s.XIII)

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 



I-c Can 

Figuerola

Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 i 

3 plantes). Coberta 

de dues aigües

Portal adovellat 

i finestrals 

gòtics de pedra 

picada 

Residencial Molt restaurada Horta- 

Guinardó

Sud molt poca 

pendent

s.XV zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(espai lliure 

petit al costat) 

I-d Ca la 

Marquesa

Planta rectangular 

de dos cossos 

paral·lels a la façana 

principal (3 plantes). 

Coberta a dues 

aigües (amagada 

darrera la façana) 

Obertures de 

pedra picada 

amb esgrafiats 

(gust 

neoclàssic)

Residencial Restaurada no 

coneixem les 

dates (bon estat 

de conservació)

Gràcia Sud-est pendent cap a 

sud-est

Possible-ment 

s.XVIII

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig espai 

lliure amb 

arbres)

I-d Can Rosés Planta rectangular 

de dos cossos 

paral·lels a la façana 

principal (3 plantes). 

Coberta a dues 

aigües  

Obertures de 

pedra picada 

amb llindes 

amb esgrafiats 

neoclàssics

(abans tenia 

funció agrícola 

amb quadres i 

dependencies 

pel servei i  

treballadors)

Restaurada el 

1900 i el 1991 

(bon estat de 

conservació)

Les Corts Sud-est amb molt  

poca pendent

Primera meitat 

s.XVIII

zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(espai lliure 

petits amb 

arbres al 

davant i 

darrera)

I-d Can 

Miralletes

Planta rectangular 

amb crugies r amb 

crugies paral·leles a 

la façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Porta amb 

llinda i marcs 

de finestres de 

pedra picada

Masia agrícola 

abans, avui es 

troba dins un 

parc públic

Restaurada 

(1998)

Sant Martí 

(zona 

urbana 

intensiva)

Sud-est molt poca 

pendent

s.XVIII Sant Martí 

(zona urbana 

intensiva)

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure amb 

arbrat)

I-d Can Soler Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Gust neoclàssic Residencial Manca manteni-

ment

Horta- 

Guinardó 

Est pendent cap a 

sud-est

s.XIX zona rural Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc)



I-d Can 

Llevallol

Planta en forma de 

"U" (2 plantes). 

Coberta a dues 

aigües el cos central

 / Masia agrícola, 

residencia...

Amb ampliacions 

successives

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest pendent cap a 

sud-est

s.XVI zona rural Envoltada de 

camps de 

conreu i bosc 

(dins el parc de 

Collserola)

I-d Rectoria 

Santa Creu 

d'Olorda

Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Obertures   de 

pedra picada

Rectoria Semi-enderroca-

da

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Est zona planera 

enmig de 

pendents cap a 

sud

s.XVII (1632 

segons 

descripció llinda 

porta)

zona rural al 

costat 

carretera

Edifici adossat 

a l'església 

(envoltada de 

boscos i 

camps)

I-e Can Planas Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (tres 

plantes) i un annex. 

Coberta a dues 

aigües  

Porta 

adovellada i 

marcs finestrals 

de pedra picada 

Masia agrícola 

abans i 

actualment 

alberg

Restaurada 

(correctament)

Sant Martí Sud-oest molt poca 

pendent

s.XVI-XVII 

(1682)

zona urbana 

extensiva

Costat camí de 

Provençals a 

Horta (actual-

ment enmig 

d'un parc)

I-e Can Gravat Planta rectangular 

amb crugies 

paral·leles a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Paret de 

maçoneria vista

Residencial Estat de manteni-

ment normal

Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-est pendent cap a 

sud-oest 

s.XVIII zona rural Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc, 

dins el parc de 

Collserola)

 III-a Ca l'Agustí Planta triangular (3 

plantes). Coberta 

plana (casa propera 

a la tipologia III)

Balcons i 

badius a la 

planta superior

No coneixem 

l'evolució 

funcional

Molt reformada i 

canviada

Sant Martí Sud molt poca 

pendent

Sense data zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

II-a Can 

Papanaps

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Obertures de 

pedra picada

Masia Mal estat de 

conservació

Horta- 

Guinardó 

Nord-est pendent cap a 

sud-oest

Sense noticies zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(espai lliure 

petit al davant)



II-a Can Piteu Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Estil funcional Residencial Molt restaurada Horta- 

Guinardó 

Sud-oest pendent cap a 

sud oest

Sense noticies zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig d'un 

jardí privat)

II-a Can Pla Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana (2 plantes). 

Coberta a dues 

aigües  

Gust barroc Residencial Molt ben 

conservada

Horta- 

Guinardó 

Sud-oest pendent cap a 

sud-oest

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(enmig d'una 

zona lliure al 

davant i 

costats)

II-a Masoveria 

de Can 

Safont

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Funcionalista Residencial Molt reformada Horta- 

Guinardó 

(zona 

urbana 

extensiva)

Sud-oest pendent cap a 

sud-est

Sense data 

coneguda

Horta- 

Guinardó 

(zona urbana 

extensiva)

Edifici aïllat 

(espai lliure al 

seu entorn)

II-a Can 

Cabassa

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Gust barroc Masia agrícola Bon estat de 

conservació

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest pendent sud-

est

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

II-a Can Canut Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

 / Masia agrícola Deficient estat de 

manteni-ment

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent cap a 

sud-est

Sense data 

determinada

zona urbana 

extensiva

(actualment 

casa aïllada)



II-a Ca 

n'Estisora

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana (1 i 2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Balcons a la 

façana principal

Masia, guarda 

forestal, 

residencial...

Molt reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent 

lleugera cap a 

sud-est

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc 

dins el parc de 

Collserola)

II-a Can Balasc Planta quadrangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes) amb alguns 

annexos. Coberta a 

dues aigües  

Porta 

adovellada amb 

marcs de pedra 

picada (una  

obertura d'arc 

conopial )

Masia agrícola Reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent cap a 

nord-est

possiblement 

s.XVII

zona rural Edifici envoltat  

de bosc i 

alguns camps

II-a Can 

Castellví

Planta rectangular (2 

plantes) amb 

múltiples annexos. 

Coberta a dues 

aigües  

Obertures de 

pedra picada

Masia agrícola Molt reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud pendent cap a 

sud-oest

s.XVI 

(inscripció de 

1571)

zona rural, 

costat camí 

veïnal

Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc)

II-a Can Mandó Planta rectangular (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

 / Masia agrícola, 

residencia...

Estat de 

manteniment 

normal

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest (pendent cap a 

sud-oest

Principis s.XIX zona rural Envoltada de 

camps de 

conreu i bosc 

(dins del parc 

de Collserola)

II-a Can 

Pasqual

Planta rectangular (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües   

Color blanc Casa agrícola, 

casa de 

colònies...

Reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent nord-

oest

s.XVIII zona rural, 

costa camí 

veïnal

Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc) 

II-a Rectoria 

deVallvidrer

a

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües. 

Coberta a dues 

aigües    

Obertures de 

pedra picada

Rectoria Restaurada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent cap a 

nord-oest

s.XVIII (amb 

antecedents 

anteriors)

zona rural al 

costat 

església

Edifici aïllat 

(proper a 

l'església de 

Santa Maria de 

Vallvidrera)



II-a Mas Suaró Planta rectangular-

trapezoidal (2 

plantes)

 / Masia agrícola Semi-

enderrocada

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud sobre un 

turonet

s.XVI i XVIII zona rural Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc) 

II-a Can Xiuliu Planta rectangular. 

Coberta a dues 

aigües  

 / Residencial Estat de 

manteniment 

normal

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest forta pendent 

cap a sud-oest 

s.XX zona rural al 

(final camí

Edifici aïllat 

(enmig de 

camps i bosc)

II-a Cal Mestres Planta rectangular (3 

plantes) Coberta dos 

aigües

Balcons amb 

llosa de pedra

Residencial Estat normal Sants-

Montjuïc

/ Poca pendent s.XX zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure)

II-a Ca la Petita 

Maria

Planta rectangular (2 

plantes). Coberta a 

dos aigua

Arquitectura 

tradicional

Residencial Ruïna Sants-

Montjuïc

/ Poca pendent s.XIX zona urbana 

intensiva

Edifici adossat

II-b Can Riera Planta quadrangular 

(3 plantes). Coberta 

a dues aigües  

Portal adovellat 

i obertures de 

pedra picada 

(amb finestres 

gòtiques)

Masia agrícola Mal estat de 

conservació

Sant Martí   Sud   Sud Possible-ment 

s.XVI 

zona urbana 

extensiva

Costat riera 

d'Horta 

(actualment 

enmig d'un 

aparcament)

II-b Can Baró Planta rectangular 

de 3 crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Portal i 

obertures de 

marcs i llindes 

de pedra picada 

(gust barroc)

Masia primer i 

escola després

S'han realitzat 

obres de manteni-

ment

Horta- 

Guinardó 

Sud-est molt poca 

pendent

Segona meitat 

s.XVII

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(dins espai 

lliure amb 

arbres)

II-b Can Llupià Planta rectangular (2 

plantes i 3 a la 

crugia central) amb 

torre central. 

Coberta a dues 

aigües  

Gust oriental Residencial 

plurifami-liar 

amb jardí 

laberint s.XIX

Molt reformada en 

el s.XIX 

Horta- 

Guinardó 

Sud-est pendent cap a 

l'est

s.XVII (origen 

de torre 

medieval)

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(espai lliure al 

seu entorn)



II-b Can 

Cadena

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes) amb 

annexos. Coberta a 

dues aigües   

Porta 

adovellada i 

marcs de pedra 

picada

Masia agrícola 

fins el 1988, 

actualment 

residencial esta 

envoltada 

d'horts

Bon estat de 

conservació

Sant Martí Sud-est molt poca 

pendent

segles XVI i 

XVII

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure amb 

arbrat)

II-b Can Trilla Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (4 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Cert gust 

neoclàssic

Masia, 

residencia, i 

convent

Restaurada i molt 

transforma-da 

successiva-ment

Gràcia Sud-est Sud-est s.XVII zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(espai lliure 

petit amb 

arbres a un 

lateral)

II-b Can 

Tusquets

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

3 aigües

Marcs 

obertures 

pintats (gust 

barroc)

Masia agrícola 

primer, 

convent,despré

s i residencia 

especial actual

Restaurada i molt 

transforma-da en 

el s.XIX

Gràcia 

(zona 

urbana 

intensiva)

Nord-est pendent cap a 

sud-est

Finals s.XVIII Gràcia (zona 

urbana 

intensiva)

Edifici aïllat 

(enmig d'un 

espai lliure)

II-b Masoveria 

de la 

Virreina

Planta rectangular 

de varies crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Barana de 

balustrades

Masia primer, 

convent 

desprès, edifici 

de serveis 

actual

Restaurada i molt 

transforma-da en 

el s.XX

Gràcia ) Sud-est pendent cap a 

sud-est

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

II-b Can Xiperet Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Balcons a la 

façana principal 

(cert gust 

neoclàssic)

Masia inicial, 

seu d'un club 

esportiu 

després

Restaurada i molt 

transformada en 

el s.XX

Gràcia Sud-est molt poca 

pendent

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 



II-b Can Calopa 

de Dalt

Planta rectangular 

de crugies 

perpendiculars a la 

façana principal(2 

plantes i 3 plantes 

en els cos central) 

amb annexos 

irregulars. Coberta a 

dues aigües  

Portal adovellat 

i obertures de  

pedres picades 

amb algun 

finestral gòtic

Masia agrícola Mal estat de 

manteniment

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud pendent cap a 

nord

Possiblement 

s.XVII

zona rural Edifici envoltat 

de camí de 

conreu i bosc 

(zona 

muntanyosa)

II-c Can Garcini Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Amb balcons a 

la façana 

principal

Residencial Bon estat de 

conservació

Horta- 

Guinardó)

Sud-est Sud-est Finals s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(espai lliure 

petit al seu 

entorn) 

II-c Vil.la Joana Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües (casa 

de característiques 

tipologia II) 

Gust 

academicista

Masia agrícola 

abans, i museu 

a l'actualitat

Molt reformada i 

transforma-da

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Est pendent cap a 

oest

 s.XVIII zona rural Edifici aïllat 

(envoltat de 

camps i bosc, 

dins el parc de 

Collserola)

II-d Ca l'Arnó Planta rectangular (2 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Porta 

adovellada i 

marcs d pedra 

picada

Masia agrícola 

abans i actual-

ment ludoteca

Reformada i ben 

conserva-da

Sant Martí Sud-est molt poca 

pendent

Final s.XVII zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure amb 

arbrat)

II-e Can 

Mariner

Planta rectangular (3 

plantes) i 4 al cos 

central). Coberta a 

dues aigües  

Marcs de pedra 

picada

Masia agrícola Estat ruïnós Horta- 

Guinardó

Sud-est pendent 

lleugera  cap a 

sud-oest

s.XVI (amb 

antecedents 

s.XII)

zona urbana 

intensiva 

Edifici adossat 

(espai lliure 

petit al davant)

II-f Can 

Carreras

Planta rectangular (2 

i 3 plantes). Coberta 

a dues aigües  

Balcons a la 

façana principal 

(amb cert gust 

neoclàssic)

Masia agrícola, 

residencial...

Ben conservada Nou Barris Sud-oest molt poca 

pendent

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltat 

d'espai lliure 

amb arbres)



II-f Can Móra Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes i 4 al cos 

central). Coberta a 

dues aigües  

Obertures de 

pedra picada

Masia, 

residencial

Ben conservada Horta- 

Guinardó

Sud-est pendent cap a 

sud-oest

Mitjans s.XVIII zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(espai lliure 

petit al davant i 

als laterals)

II-f Can Sitjar 

Gran

Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

Portal adovellat Masia 

destinada a la 

vinya i horta 

primer, 

residencial 

desprès...

Múltiples reformes 

molt exagerades

Horta- 

Guinardó

Sud-est pendent cap a 

nord-oest

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

II-f Can 

Estisora

Planta rectangular (2 

plantes i 3 al cos 

central) amb 

annexos. Coberta a 

dues aigües  

 Marcs de 

pedra picada

Masia agrícola, 

residencia...

Estat de 

manteniment 

mínim

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent oest Reconstrui-da 

principis s.XX

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltat de 

cases, camps i 

bosc) 

II-f Can 

Mestres

Planta rectangular (2 

plantes i 3 plantes al 

cos central). Coberta 

a dues aigües (casa 

de característiques 

tipologia II)

Balcons a la 

façana principal 

i esgrafiats

Residencial Reformada s.XVIII Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-est pendent cap a 

l'est

s.XVI zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat  

(envoltat de 

camps)

II-f Mas la 

Budellera

Planta rectangular (3 

plantes) amb 

annexos. Coberta a 

dues aigües  

Balcons a la 

façana principal 

i badius a la 

planta superior

Masia agrícola Reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent nord-

oest

s.XVII zona rural Edifici envoltat 

de bosc i 

alguns camps 

(costat parc de 

Collserola)



II-g Can Valent Planta rectangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes i 3 al cos 

central). Coberta a 

dues aigües  

Portal adovellat 

i marcs de 

pedra picada

Masia 

agrícola...

En estat ruïnós 

(2009)

Nou Barris Sud-oest pendent cap al 

sud-oest

s.XVII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat (al 

mig d'una zona 

lliure amb 

arbres)

II-g Can 

Verdaguer

Planta rectangular (2 

plantes i 3 a la 

crugia central) i 

annexos. Coberta a 

dues aigües  

Portal adovellat 

i obertures de  

pedres picades

Masia agrícola Bon estat de 

conservació

Nou Barris Sud-oest molt poca 

pendent

s.XVI zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat (al 

mig d'un jardí 

privat)

II-g Can 

Castelló

Planta rectangular (2 

plantes i 3 plantes al 

cos central). Coberta 

a dues aigües  

Obertures de 

pedra picada 

amb balcons a 

la façana 

principal

 Residencial Bon estat de 

conservació 

(restaurada 1987)

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest pendent 

lleugera cap a 

nord-oest

Sense data 

determinada 

zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(amb una zona 

verda al davant 

i grans blocs 

residencials 

darrera)

II-g Vil.la 

Florida

Planta rectangular. 

Coberta a dues 

aigües amb una 

torre modernista

Estil modernista 

(reforma de 

principis de 

segle per Josep 

Azemar)

Residencial Molt reformada i 

canviada

Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-est pendent cap a 

sud-oest

s.XVIII zona rural Edifici aïllat 

(amb zona 

verda que 

ocupa tota la 

mançana)

II-g Can Tano Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

dues aigües  

 / Masia agrícola 

abans, 

actualment 

residencial

Molt reformada Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-est forta pendent 

cap a sud-est

probablement 

s.XIX

zona rural al 

costat camí 

veïnal

Edifici aïllat 

(enmig de 

camps i bosc)

II-g Masia del 

Sot

Planta rectangular (2 

plantes i 3 plantes 

en el cos central). 

Coberta a dues 

aigües

Portal adovellat 

i obertures de 

pedra picada

Residencial Estat normal Sants-

Montjuïc

 / Forta pendent s.XIX zona rural Edifici aïllat 

(enmig de 

camps i 

boscos)



II-h Can Planes 

o Can 

Freixes

Planta rectangular 

de 3 cossos 

perpendiculars a la 

façana principal  (2 

plantes amb golfes 

el cos 

central)Coberta a 

dues aigües i  4 

aigües el cos central 

Portal adovellat, 

finestrals de 

pedra picada i 5 

galeries amb 

arcs a les 

golfes 

Club Futbol 

Barcelona 

(abans tenia 

funció agrícola)

Restaurada 

s.XVIII i segona 

meitat s.XX. Bon 

estat de 

conservació

Les Corts Sud-est pedant 

lleugera cap a 

sud-oest

Inici s.XVI zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig espai de 

jardins) 

II-h Torra 

Rodona

Planta rectangular 

de 3 cossos 

perpendiculars a la 

façana principal (2 

plantes i 3 al cos 

central) i  annexos. 

Coberta a dues 

aigües i  4 aigües el 

cos central 

Portal adovellat 

i finestrals de 

pedra picada 

Grup Hoteler  

(abans 

residència 

unifamiliar)

Restaurada inici 

s.XVII, s.XVIII, i 

1990 (bon estat 

de conservació

Les Corts Sud-est lleugera 

pendent cap a 

est

Finals s.XVI 

(amb 

antecedents 

medievals del 

985)

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada 

d'espais lliures 

petits)

II-h Ca 

n'Estruch

Planta rectangular. 

Coberta a dues 

aigües  

Portal adovellat 

i obertures de 

pedra picada i 

galeria d'arc a 

les golfes (3 

plantes)

Masia senyorial Manca de 

manteni-ment

Sant 

Andreu

Sud molt poca 

pendent

Sense data 

coneguda

zona urbana 

intenisva

Edifici 

entremitgeres

II-h Can 

Raspall

Planta quadrada (2 

plantes i 3 en el cos 

central) amb 

annexos laterals. 

Coberta a dues 

aigües i cos central 

a quatre aigües  

Portal adovellat, 

balcons, 

finestrals 

gòtics, amb 

esgrafiats (gust 

neoclàssic)

Masia senyorial 

abans, 

actualment 

Centre 

assistencial 

medicina 

avançada

Molt ben 

conservada

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est poca pendent s.XVII (amb 

antecedents 

medievals)

zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat  

(amb jardins)



III-a Torre de 

Santa 

Caterina

Planta quadrada de 

varis cossos  (3 

plantes) amb 

annexos. Coberta 

quatre aigües

Galeries d'arcs 

a la planta 

superior

Residencia 

unifamiliar

Restaurada. Bon 

estat de 

conservació

Les Corts Sud-est pendent cap a 

nord-oest

Mitjans s.XVI 

(amb 

antecedents 

medievals)

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada de 

jardí privat)

III-a Can Traví 

Nou

Planta quadrada (3 

plantes)Coberta 

quatre aigües

Alguns 

elements gust 

barrocs

Residencial Ben conservada Horta- 

Guinardó

Sud-est poca pendent Principis s.XVIII zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada 

espai lliure amb 

arbres)

III-a Can Canals Planta rectangular (2 

i 3 plantes) amb 

annexos. Coberta 

quatre aigües

Portal adovellat 

de pedra picada

Masia senyorial-

agricola

Restaurada en el 

1970

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est pendent 

lleugera

Sense data 

determinada

zona urbana 

extensiva

Edifici envoltat 

de jardí 

(actualment 

casa aïllada)

III-a Can 

n'Andalet

Planta rectangular (3 

plantes) i annexos. 

Coberta a 4 aigües

Portal adovellat 

i obertures de  

pedres picades

Masia agrícola 

fins a meitat 

s.XX

Restaurada en el 

s.XX

Horta- 

Guinardó 

Sud-oest poca pendent Segona meitat 

s.XVII

zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(dins espai 

lliure amb 

arbres)

III-a Ma 

Guinardó

Planta quadrangular 

amb crugies 

perpendiculars a la 

façana principal. 

Coberta plana (casa 

propera a la tipologia 

III)

Gust neoclàssic Residencial Molt reformada en 

el s.XIX 

Horta- 

Guinardó

Sud-est lleugera 

pendent cap al 

nord-est

s.XV zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(espai lliure al 

seu entorn 

immediat amb 

arbres)

III-a Can Querol Planta rectangular (3 

plantes)Coberta 

quatre aigües

Gust neoclàssic 

amb esgrafiats

Residencia i 

actualment 

fundació

Ben conservada Horta- 

Guinardó

Sud pendent cap a 

sud-est

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(espai lliure a 

un costat)

III-a Can Basté Planta quadrangular 

(3 plantes)Coberta 

quatre aigües

Gust neoclàssic 

amb esgrafiats

Residencial Molt reformada 

s.XIX

Nou Barris Sud-oest molt poca 

pendent

s.XVII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(davant hi ha 

un petit espai 

lliure amb 

arbres)



III-a Torre 

Llobeta

Planta quadrada (3 

plantes)Coberta 

quatre aigües

Marcs finestrals 

gòtics de pedra 

picada 

Masia senyorial Reformes 

continues. Bon 

estat de 

conservació

Nou Barris Sud-est molt poca 

pendent

s.XV zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat (al 

mig d'una zona 

lliure amb 

arbres)

III-a Can 

n'Armera

Planta quadrangular 

(3 plantes)Coberta 

quatre aigües

Portal adovellat 

i marcs 

obertures de 

pedra picada

Masia senyorial Bon estat de 

conservació

Sant 

Andreu 

Sud molt poca 

pendent

s.XVII zona urbana 

intenisva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure amb 

arbrat)

III-a Torre de 

Sant Joan

Planta quadrangular 

(2 plantes i una part 

es de 3 

plantes)Coberta 

quatre aigües

Obertures de 

pedra picada 

Masia senyorial 

abans i escola 

després..

Reconstrucció 

(1930-3)

Sant Martí Nord-oest molt poca 

pendent

s.XVIII zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(actualment 

forma 

cantonada 

d'una illa)

III-a Can Prats Planta rectangular. 

Coberta plana (casa 

propera a la tipologia 

III) 

Estil academicis-

ta eclèctic

Residencial 

(relacionada 

amb l'escola 

dels Salesians)

Bon estat de 

manteni-ment

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-oest poca pendent Sense data 

determinada 

zona urbana 

intensiva

Edifici adossat

III-a Can 

Senillosa

Planta quadrangular. 

Coberta quatre 

aigües

Obertures amb 

marcs de 

pedra, amb 

esgrafiats (gust 

neoclàssic)

Residencial Bon estat de 

manteniment

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est poca pendent Finals s.XIX zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat  

(envoltada de 

jardins)

III-a Can Cros Planta quadrangular 

(3 plantes). Coberta 

plana 

Gust neoclàssic Residencial Estat normal Sants-

Montjuïc

/ Poca pendent s.XIX zona urbana 

intensiva

Edifici adossat 

(zona lliure 

petita al 

davant)

III-b Can 

Santgenís

Planta quadrangular 

(3 plantes)Coberta 

quatre aigües

Gust 

academicista

Residencial, 

granja de 

l'Hospital de 

Sant Pau... 

Exageradament 

reformada en el 

1984

Horta- 

Guinardó 

Sud-est pendent cap a 

sud-est

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat 

(espai lliure al 

costat)



III-b Can 

Carabassa

Planta rectangular  

(3 plantes). Coberta 

a dues aigües (casa 

propera a la tipologia 

III)

Estil neoclàssic Residencia 

senyorial

Molt reformada a 

principi del s.XIX 

Horta- 

Guinardó 

Est molt poca 

pendent

Mitjans s.XVII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat  

(envoltada 

espai lliure 

petita amb 

arbres)

III-b Can 

Masdéu

Planta quadrangular 

amb (3 plantes) i 

annexos. Coberta a 

dues aigües (casa 

amb característiques 

tipologia III)

Gust neoclàssic 

amb esgrafiats

Masia amb 

vinyes 

inicialment , 

hospital 

després...

Molt reformada en 

el s.XIX 

Nou Barris Sud-est pendent cap al 

sud-oest

s.XVII zona rural Edifici aïllat 

(enmig de 

camps i bosc)

III-c Can Canet 

de la Riera

Planta rectangular 

de 3 cossos 

perpendiculars a la 

façana principal (tots 

els cossos  de 3 

plantes). Coberta a 

4 aigües 

(antigament la 

coberta era de dues 

aigües) 

Portal adovellat, 

finestrals de 

pedra picada i 

galeries 

seguides amb 

arcs a la planta 

sotacoberta

Club de Tennis 

Barcelona 

(abans 

cultivaven 

hortalisses que 

es portaven al 

mercat de 

Sarrià)  

Restaurada el 

1952. Bon estat 

de conservació

Les Corts Sud-est pendent 

lleugera cap a 

sud-oest

Inici s.XVII zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada 

espai lliure amb 

arbres)

III-c Can 

Muntaner

Planta rectangular (3 

plantes) i annexos. 

Coberta quatre 

aigües

Obertures de 

pedra picada 

amb esgrafiats 

(gust 

neoclàssic)

Finca origen del 

Parc Güell, el 

1927 passa a 

ser escola 

municipal

Restaurada i molt 

transformada en 

el s.XX

Gràcia Sud-est pendent cap a 

sud-est

Abans del 

s.XVIII

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada 

d'espai lliure 

amb arbres)

III-c Can 

Cortada

Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

3 aigües (casa 

propera a la tipologia 

III)

Finestrals 

gòtics amb 

restes de torre 

de defensa

Residencia 

senyorial

S'han realitzat 

obres de manteni-

ment

Horta- 

Guinardó 

Sud-est poca pendent s.XVIII (amb 

antecedents 

medievals i fins 

i tot romans)

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(envoltada 

espai lliure amb 

arbres)



III-c Granja 

Vella

Planta quadrangular 

(3 plantes). Coberta 

plana (casa propera 

a la tipologia III)

Gust 

modernista

Residencial Exageradament 

reformada

Horta- 

Guinardó

Sud pendent cap al 

oest

s.XVIII (torre de 

defensa 

actualment 

inexistent 

anterior)

zona urbana 

extensiva

Edifici lliure 

(enmig d'un 

espai lliure molt 

gran amb 

arbres)

III-c Can Marcel Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

4 aigües (casa 

propera a la tipologia 

III)

Gust 

modernista

Residencial, llar 

d'infants...

Reconstruïda en 

el s.XIX

Horta- 

Guinardó

Sud-est pendent cap al 

sud-est

s.XIX (amb 

antecedents 

anteriors)

zona urbana 

extensiva

Edifici adossat

III-c Can 

Mascaró

Planta rectangular (3 

plantes). Coberta 

quatre aigües

Marcs de gust 

modernista

Residencial Molt transformada 

a principis del 

s.XX

Horta- 

Guinardó

Sud-oest pendent cap a 

l'oest

Sense data 

coneguda

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat (en 

un espai lliure 

amb arbres)

III-c Can Mèlic Planta rectangular. 

Coberta quatre 

aigües 

Amb balcons a 

la façana 

principal

Masia, i centre 

cívic (1982)

Molt transformada Horta- 

Guinardó

Sud-est pendent cap a 

sud-oest

Sense noticies zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig d'un 

espai lliure)

III-c Rectoria de 

Sant Martí

Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

tres 

aigües(característiqu

es casa tipologia III) 

Obertures amb 

marcs de pedra 

(la planta 

superior es de 

menys alçada)

Rectoria Restaurada 

correcta-ment

Sant Martí Sud-oest molt poca 

pendent

s.XV-XVI zona urbana 

extensiva

Nucli antic 

(actualment te 

un parc davant)

III-c Can 

Pomaret

Planta rectangular (3 

plantes) amb 

annexos (1 planta). 

Coberta de quatre 

aigües (casa de 

característiques 

tipologia III)

Estil neoclàssic Residencial Bon estat de 

manteni-ment

Sarrià-

Sant 

Gervasi 

Sud-est poca pendent Final s.XIX zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig de 

jardins)



III-c Mas 

Teixidor

Planta rectangular (3 

plantes). Coberta a 

quatre aigües (amb 

dos torres laterals) 

Estil modernista 

(amb elements 

neogòtics) 

Palau dels 

Marquesos de 

Sentmenat, 

actualment es 

una escola

Molt bon estat de 

manteniment

Sarrià-

Sant 

Gervasi

Sud-est lleugera 

pendent cap a 

sud-est

s.XIX (amb 

antecedents 

medievals)

zona urbana 

extensiva

Edifici aïllat 

(enmig de 

jardins)

III-c Can Sert Planta rectangular (3 

plantes) amb 

annexos. Coberta 

plana

Gust neoclàssic Masia inicial, 

residencia 

treballadors 

deparés i 

posterior-ment 

convent

Restaurada i molt 

transforma-da en 

el s.XIX

Gràcia Sud-est pendent cap a 

sud-est

s.XVIII zona urbana 

intensiva)

Edifici aïllat 

(envoltada 

d'espai lliure 

amb arbres)

III-c Can 

Baliarda

Planta rectangular (3 

plantes) i annexos. 

Coberta plana

Gust neoclàssic Masia primer i 

escola després

Molt reformada en 

el s.XIX 

Horta- 

Guinardó 

Sud-est amb poca 

pendent

s.XVI zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(dins un solar 

gran amb 

arbres)

III-c Can Fargas Planta rectangular (3 

i 4 plantes) i 

annexos. Coberta 

quatre aigües

Marcs de pedra 

picada

Residencial Bon estat de 

conservació

Horta- 

Guinardó 

Sud-est molt poca 

pendent

s.XXVIII (amb 

antecedents 

torre del s.XI)

zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(solar gran amb 

arbres)

III-c Can 

n'Ensenya

Plana allargada 

irregular (4 plantes). 

Coberta quatre 

aigües

Eclèctic Masia agrícola 

primer i divers 

actualment

Exageradament 

reformada i 

transforma-da en 

el 1996

Nou Barris Sud-oest molt poca 

pendent

Sense data 

coneguda

zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(envoltat 

d'espai lliure 

amb arbres)

III-c Can 

Carasses

Planta quadrangular  

(3 plantes). Coberta 

a dues aigües (casa 

característiques 

tipologia III)

Estil neoclàssic Masia senyorial 

primer i escola 

desprès...

Molt restaurada Sant 

Andreu 

Sud molt poca 

pendent

s.XVII zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure amb 

arbrat)

III-c Torre de 

Fang

Planta en forma de 

"U" (3 plantes). 

Coberta quatre 

aigües

Obertures amb 

marcs de pedra

Masia senyorial Estat normal Sant 

Andreu 

Oest molt poca 

pendent

s.XV-XVI zona urbana 

intensiva

Edifici aïllat 

(dins una zona 

lliure)


