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DE LA RIBERA

Districte La Ribera 0420

1670 a

Masia basilical.
CONTEXT:

Mas llinder amb el riu. Juntament amb Can Comas i Can Parellada
són les tres masies situades al límit nord del terme municipal.

FOTOGRAFIA ACTUAL

PLÀNOL DE SITUACIÓ
Escala

1/5000

9

6c

6

32

Nº REF.:
RÈGIM URBANÍSTIC:

ARR.03

Cal Monjo, Torre de l'Estacada.

Nº FITXA:

32

Planejament Vigent: Modificació PGM adaptar xarxa viària bàsica al II Cinturó (Pota
Sud) (A.D. 1993).
Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU).
Qualificació: 24

Sòl no urbanitzable, rústec protegit de valor agrícola.

RÈGIM JURÍDIC:
Titularitat: Privada.
Condicions/servituds: No es coneixen.
DESCRIPCIÓ:

Masia formada per crugies paral·leles a la façana principal, la qual
presenta una estructura simètrica.
Cos central de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta de dues
vessants paral·leles a façana principal. Accés principal per portal
d'arc de mig punt de pedra sorrenca roja, el qual resta ensotat vora
1m respecte la rasant exterior actual, cosa que mostra l'acumulació
de sediments produïda per les riuades al llarg del temps. Dos balcons
amb baranes de ferro i obertures d'arcs rebaixats presideixen aquest
cos central.
Cossos laterals de planta baixa i pis amb cobertes d'una vessant.
Volums de dues plantes- més baixos- adossats simètricament com a
estables. A est, volum adossat més avançat respecte la façana
principal -antic habitatge separat de la casa pairal-.
Façana del cos principal amb esgrafiats, rellotge se sol i plafó
ceràmic -de Sant Antoni- a la part superior. Coronament d'ampits de
formes sinuoses tant a les golfes com als primers cossos adossats.
Pati a sud amb coberts i arbrat.
Una tanca perimetral envolta tot el conjunt. Al vessant de ponent, i
fora el límit de la tanca s'han construit recentment unes naus amb
estructura de pilars de formigó i coberta de fibrociment.

EVOLUCIÓ D'USOS:
Original: Agrícola.
Actual: Deshabitada.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Ruïnós. En l'actualitat la masia es troba deshabitada, fet que potencia
el estat de degradació de tot el conjunt. Tanca perimetral del conjunt
de les edificacions en estat ruïnós.

DADES HISTÒRIQUES:

Les fonts orals situen l'origen de la masia Cal Monjo, al districte de la
Ribera, just al límit entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, a l'època del
descobriment d'Amèrica, és a dir, a finals del segle XV.
Sembla ser que prèviament a l'avui existent, es construí una altra masia
que podria ser d'aquesta època. Ara bé, a la clau de l'arc de la porta de
la masia l'equip de redacció d'aquest Inventari localitzà la següent

inscripció: "Iusephvs Rumeus. Me fecit. 1670".
Efectivament, els primers propietaris de la masia es deien Romeu, i al
terme de Sant Boi, el mas era conegut com "Font Romeu", Així,
coincideix amb una altra inscripció que s'observa sobre un balcó de la
façana en la qual es llegeix: "La Torra can Fon Rvmev".
Altre nom amb el qual es relaciona aquesta masia és la "Torre de
l'Estacada". Aquest nom respon a les estacades amb les que hom es
defensava de les sortides de mare del riu Llobregat que passa a pocs
metres de la masia. Les endèmiques riuades de tot el Delta també s'han
fet notar a la Ribera i, en especial sobre Cal Monjo, que ha vist
rebaixat el seu nivell de forma considerable.
Finalment, el nom de "Cal Monjo" té una història més recent i respon a
uns avantpassats dels actuals masovers, la família Portillo. Una dels
familiars de Joan Portillo, sembla ser amb una formació intel·lectual
superior a l'habitual a la zona, rebé el sobrenom de "la monja". I, en
conseqüència el seu home -el masover- fou dit "el monjo", i d'ací el
nom de la masia.
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ÀMBIT PROTECCIÓ:
EDIFICACIONS: Volumetria del cos principal. Façana principal amb formes sinuoses,
composició de les obertures, esgrafiats, rellotge de sol i plafó ceràmic.
Es desconeix l'interior per impossibilitat d'accés a la masia.
ENTORN: Pati orientat a sud amb arbrat existent, franja a ponent i a nord.
INTERVENCIONS
URGENTS:

Aixecament planimètric i estudi arqueològic de tot el conjunt, incloses
totes les dependències interiors. Estudi acurat sobre l'estat de solidesa de
les parts a protegir, ja que actualment el forjat de la planta primera es
troba apuntalat.

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

Les possibles ampliacions de la masia caldria que es desenvolupessin pel
vessant est, sempre de menys alçària que l'edifici principal.
Qualsevol proposta d'actuació restarà supeditada a l'estudi arqueològic
que cal realitzar.

ENTORN/ Protecció dels terrenys de conreu de l'entorn dins el futur "Parc Agrari
NORMATIVA: del Baix Llobregat", donada la seva qualificació com a terrenys rústics
d'interès agrícola.
CONSIDERACIONS
SOBRE L'ÚS:

En l'actualitat, la masia està deshabitada, els nous coberts a ponent
s'utilitzen per l'aixopluc del bestiar.

OBSERVACIONS:

Es tracta de la masia més antiga del Prat.

Escala 1 :1000

Protegit.

Per a enderrocar.

Substituïble.

Entorn protegit.

