Parròquia:
Ceuró
Estat de conservació:
Bo

Coordenades UTM:
x- 355405
Alt.: 633 m.
y- 4649847
Referència cadastral:
Pol. 6 Parce. 144 Subparc. R

Descripció arquitectònica:
- Casa de planta quadrangular que consta de planta baixa,
més un pis superior i unes golfes.
- De l’origen de la casa només en queda el basament de la
façana oest que es distingeix per tenir uns carreus més
grans i regulars que la resta. Sobre aquesta base al segle
XVIII s’hi construí un pis a sobre i s’hi annexiona un
baluard a la façana oest. Més tard,i potser dins el mateix
segle , s’annexionà un cos a la façana est donant-li una
estructura més quadrada i s’aixecà un pis superior que es
veu clarament gràcies al carreuatge diferent. Finalment al
segle XIX es reformaren algunes obertures però
l’estructura bàsica ja no es tocà més.
- Materials: pedra, totxo vell i ciment.
- L’entrada principal és a la façana est I es tracta d’una
porta amb arc de mig punt amb petites dovelles. La porta
original segurament és la que actualment dona al baluard i
està situada a la façana oest. És una porta de forma
rectangular emmarcada per grans carreus i amb una llinda
de pedra de forma irregular (semblaria triangular).
- La teulada és amb dos vessants i coberta amb teula
àrab.Té doble filera de teules al voladís i una base feta
amb rajola de tipus vell.
- Arquitectònicament només destacar el baluard situat a la
part oest de la casa i al voltant del qual s’organitzen una
sèrie de coberts i porqueres.

Fotografia masia i entorn
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Descripció històrica:
Casa d’origen medieval tot i que la construcció tal i com
la veiem avui és una edificació del segle XVIII reformada al
mateix segle i al XIX, concretament al 1833 tal i com ens Inventari de construccions dins la finca:
ho indica la data gravada a la llinda de fusta de l’estable.
Més tard ha sofert algunes variacions en algunes obertures
- Habitatge:
però la fisonomia no ha canviat.
- 1 masia (tot i que és del mateix
Toponímicament Can Mas prové del mot llatí “mansio” i
propietari Viladebait i Can Mas no
del seu derivat “mansus” que evolucionaren cap a la
són masoveries)
paraula mas que fa referència a un conjunt de
- Edificacions vinculades a l’explotació:
construccions i terres i dins d’aquest conjunt l’habitatge
principal era anomenat “capmàs” que amb el temps ha
- 3 granges
derivat a Can Mas.
- 6 coberts
Actualment a Can Mas hi viu una família de tres
- 1 dipòsit
generacions. Aquesta família també s’ocupa de la finca de
- 1 femer
Viladebait ja que totes dues són del mateix propietari.

Fotografies masia

Situació dins el municipi

Casa:
CAN MAS
Superfície:
130 m.2 (aprox.)
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Entorn, accessos i serveis:
- Edificacions annexes: 9 coberts
- Edificacions immediates: 2 coberts i 2 granges
- Entorn de conreus i bosc a més de 500 m.
- Accés a través de pista asfaltada el primer tram
(primers 900 m.) i de terra el tram fins a la casa.
- Aigua de la xarxa pública
- Llum de la xarxa pública
- Telèfon amb línia TRAC.

Altres:

- 1 forn de pa interior
- 1 pou
- 2 fonts: Font del Federico
Font de l’Horta
- 2 cups
- Un turó amb restes de murs
anomenat el Serrat de la Por i on
hom explica que hi havia una “torre
dels moros”.
Propietari:
Joan Ignasi Barnola
Telèfon:
659-06-11-72
Responsable:
Ramon Torramorell Cantó
Telèfon:
973-29-90-83
Fotografies de parts destacables:

Baluard

Usos i activitats econòmiques:
- Ús: habitatge vinculat a l’explotació
- Activitats econòmiques: conreu de cereal
Granges de porcí
Conills i aviram per a consum propi

Restes de murs entre la roca al Serrat de la Por

