
Ruta dE MaSIES
I CaSES SENYORIaLS

DE PREMIÀ DE MAR



Ruta de masies i cases senyorials

   1.
Can Malet
Lloc/adreça: Ctra. N-II - torrent Can Malet
Tipologia: Edifi ci i masia
Any: 
Estil: Eclecticisme
Segle:

Història
Era una masia d’una família de Barcelona i tenien uns masovers que venien de Teià.
Tenien terreny dedicat al conreu i força gent del poble hi anava a comprar els seus pro-
ductes.

descripció
Es tracta d’un immoble a quatre vents de planta rectangular amb un cos central de 
tres crugies perpendiculars a la façana i dues crugies extremes. La galeria dóna a la 
façana principal.
Les crugies centrals tenen coberta de teulada de pissarra a quatre vessants i un terrat 
central. Mentre que les crugies extremes tenen coberta plana. L’escala de que comuni-
ca les diferents plantes és de quatre trams.
L’immoble està orientat a sud i té façana simètrica. El cos central té tres obertures a 
cada una de les alçades (dues plantes i sota teulada).
A tot el llarg de la façana hi trobem una terrassa amb balustrada que envolta tot el jardí.



Ruta de masies i cases senyorials

   2.
Can Colomer
Lloc/adreça: Camí del Mig, 22
Tipologia: Edifi ci
Any: 
Estil: Contemporani popular
Segle: XX

Història
Masia dedicada a la pagesia. 

descripció
Casa aïllada als quatre vents de planta rectangular fruit de l’afegitó de diversos cossos 
successivament. Consta de planta baixa i pis amb la coberta de teules àrabs a dues ai-
gües i el carener paral·lel a la façana principal.La construcció original era d’un cos amb 
planta baixa, posteriorment s’hi afegiren cossos i una planta, sense seguir un model 
compositiu homogeni. Als extrems hi ha annexos d’una única planta amb la coberta a 
una vessant.A la planta baixa hi ha una porta d’accés a l’habitatge emmarcat per un pe-
tit porxo de dos pilars amb arcs de mig punt. La coberta actua de terrat a la planta pis.A 
l’extrem de ponent hi ha una construcció cilíndrica amb paret de rajoles i coronament 
amb merlets, fet d’època recent; de caràcter decoratiu.
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   3.
Ca l’Estevet
Lloc/adreça: Carretera de Premià de Dalt, 105
Tipologia: Edifi ci, masia
Any: 1939
Estil: Contemporani popular
Segle: XX

Història
La casa la va construir una família que venia de Can Salamó.
Com moltes masies de Premià primer cultivaven patates i després es van dedicar al 
clavell. En aquella època, en temps de Corpus, donaven clavells i altres fl ors a la gent del 
poble perquè poguessin fer les catifes de fl ors.
Des de la carretera de Premià de Dalt es podien veure tots els camps de Ca l’Estevet i 
Can Torrents plens de fl ors de tots colors.
El nom de ca l’Estevet li ve del seu propietari Esteve Fornells Picó, que va comprar part 
de la fi nca a la família Vilanova de Can Vilà, i en part, a la família Puig de Can Za. La casa 
es va començar a construir l’any 1939. Pau Albert n’era el mestre d’obres.

descripció
Masia construïda a meitat del segle XX seguint els arquetips arquitectònics de les ma-
sies de planta basilical. És de planta rectangular i està formada per tres cossos; el cen-
tral, més ample, dedicat a habitatge i dos laterals, com a dependències annexes. El cos 
central consta de planta baixa, pis i golfes; i els cossos laterals són de planta única de 
sostre molt alt.La coberta és de teules àrabs, a dues aigües en el cos central amb el ca-
rener perpendicular a la façana principal i acabat amb ràfec, i els laterals a una vessant.
La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir d’una composició simètrica 
de tres eixos de verticalitat, que es defi neixen a la planta baixa amb una porta d’accés, 
centrada, i dos fi nestres amb llinda i amb reixes als laterals; en la planta pis amb un 
balcó central i fi nestres laterals; a les golfes, a l’eix central una triple obertura amb arcs 
de mig punt, el central més alt que els laterals. Els cossos laterals tenen una gran ober-
tura única d’arc escarser.El parament és un arrebossat llis amb recreixement a totes les 
obertures imitant dovelles a les portes i brancals, ampits i llindes a les fi nestres.
 A l’interior dels cossos laterals hi ha nius d’orenetes que els propietaris els faciliten l’ac-
cés perquè cada any puguin tornar.



Ruta de masies i cases senyorials

   4.
Can torrents
Lloc/adreça: Avinguda Roma, 62
Tipologia: Edifi ci
Any: 1929
Estil: Contemporani, Popular
Segle: XX

Història
També coneguda com a Can Padellàs.
L’origen d’una branca de la família provenia de Teià. L’any 1929 van construir aquesta 
casa.
Cultivaven tota mena d’hortalisses, però sobretot feien patates. Més endavant es van 
dedicar a la fl or. En temps de Corpus donaves fl ors a la gent del poble per poder fer les 
catifes de fl ors. 
Des de la carretera de Premià de Dalt es podien veure tots els camps de Ca l’Estevet i 
Can Torrents plens de fl ors de tots colors.

descripció
Masia de factura moderna (1929) de planta rectangular que consta d’un cos principal i 
dos cossos annexes. El cos principal consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teu-
les àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Els cossos laterals són 
de planta única amb la coberta a una vessant. La façana principal, orientada a migdia, 
es genera a partir d’una composició simètrica només trencada per una obertura de 
factura moderna en el cos esquerre. El parament és llis amb recreixement a totes les 
obertures que són amb llinda a la planta pis i d’arc escarser a la planta baixa.
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   5.
Can Salamó
Lloc/adreça: Carrer de la Plaça, 65
Tipologia: Edifi ci
Titularitat: pública
Autor: Pau Albert
Any: 1927
Estil: Contemporani, Popular
Segle: XX

Història
A Can Salamó, fi ns fa ben poc, s’hi cultivaven bledes i eren conegudes per ser les més 
tendres.
Tenien una fi guera molt gran i la gent s’enduia les fi gues per berenar.
Una fi lla d’aquesta casa es va fer la masia de Ca l’Estevet.
Ha passat a ser propietat de l’Ajuntament recentment i s’hi pot trobar el Punt d’Infor-
mació Juvenil i l’Agrupament Escolta Amon-Ra.

descripció
Masia de construcció moderna de planta rectangular, consta de tres crugies perpendi-
culars a la façana amb el cos central de planta baixa i pis i els cossos laterals de planta 
baixa. La coberta és de teules àrabs, en el cos central a dues aigües i el carener perpen-
dicular a la façana, i el cossos laterals a una vessant. La façana principal, orientada a 
migdia, es genera a partir d’una composició simètrica que es defi neix a la planta baixa 
amb una porta d’accés i dues fi nestres iguals i una porta en un extrem; i a la planta 
pis amb dues fi nestres. Totes les obertures són amb llinda. Decoració superior de tres 
nínxols amb un plafó ceràmic d’una Mare de Déu central. El parament de la façana és 
un estucat llis sense decoració a excepció de la part superior de les obertures on hi ha 
un recrescut en forma de guardapols. El coronament dels cossos laterals és graonat. 
Edifi ci annex de planta rectangular d’una sola planta amb la coberta de teules àrabs a 
dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada també a migdia.
Pau Albert fou el mestre d’obres que la va fer. 
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   6.
Can tarté
Lloc/adreça: Carrer Montserrat, 25
Tipologia: Edifi ci
Autor: Sr. Comas
Any: 1943
Estil: Contemporani, Popular
Segle: XX

Història
Es va fer, l’any 1943 en terrenys de Can Manent i amb material de la seva bòbila.
Tenien una cansaladeria al mercat i dins la fi nca van habilitar un obrador per fer els 
productes derivats del porc que després venien.

descripció
Masia de planta rectangular amb una crugia paral·lela a la façana i tres cossos; el cos 
central destinat a habitatge i els dos laterals com a dependències annexes. Les cober-
tes són de teula àrab a dues aigües, en el cos central amb el carener perpendicular a 
la façana; i en els cossos laterals amb el carener paral·lel a la façana. La composició de 
la façana es defi neix a la planta baixa en la porta d’accés en el cos central i una fi nestra 
al costat i els accessos dels porxos laterals; en la planta pis, dues fi nestres amb llinda.
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   7.
Cal Calçoner / Can Fontanills
Lloc/adreça: Carrer Ramon Llull, 39
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifi ci
Any: 1909
Estil: Contemporani, Popular
Segle: XX

Història
Masia feta construir per Pere Tió, pagès de Premià de Dalt.
La casa era coneguda amb el nom de Cal Calçoner, fi ns que una hereva es va casa amb 
un noi de cognom Fontanills. A partir d’aquell moment també se la va conèixer com a 
Can Fontanills.
Cultivaven patates, verdures i altres hortalisses.
Part dels terrenys que tenien van ser separats de la masia quan es va allargar el carrer 
Enric Granados. Avui es pot veure una part de l’era de la casa a l’altra banda del carrer.

descripció
Masia de planta basilical amb tres crugies, amb una escala de dos trams en una de les 
crugies laterals. Consta de planta baixa, pis i golfes, i hi ha un porxo a cada costat. Les 
cobertes són de teula àrab, el cos central és a dues aigües i el carener perpendicular 
a la façana, els cossos laterals a una aigua. Les cobertes dels porxos són a dues aigües 
però amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal orientada a migdia, té una 
disposició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat que es defi neixen a la planta 
baixa amb una porta central amb llinda i dues fi nestres als laterals; a la planta pis amb 
tres fi nestres amb balconada; i a les golfes amb una fi nestra amb balconada. En el co-
ronament, sota el carener hi ha grafi at les inicials P.T i a sota l’any 1909.
El porxo de llevant que té un pou és d’una data anterior que no es pot concretar.
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   8.
Can Faya
Lloc/adreça: Carrer Capitans de Mar, 61
Tipologia: Edifi ci
Any: 1865
Estil: Contemporani
Segle: XIX

Història
Els propietaris d’aquesta masia eren gent adinerada de Barcelona que venien a estiue-
jar. Tenien masovers que cuidaven la casa i cultivaven la terra.
Darrere la masia hi havia la bassa de la Fontsana on la gent anava a buscar aigua per-
què era molt bona.
A prop hi havia el Mas Foixà (casa que ja no hi és) on hi havia un restaurant i una petita 
pista de ball. El jovent de Premià de Mar hi anava a festejar o a fer el vermut.

descripció
Edifi ci als quatre vents de planta rectangular amb cinc crugies perpendiculars a la faça-
na principal amb escala de tres trams i accés central. La coberta de les crugies central i 
extremes són planes practicables, amb volum d’escala a la central. Les crugies segona i 
quarta són a dues aigües i el carener paral·lel a la façana. La façana principal, orientada 
a migdia, es genera a partir d’una composició simètrica de cinc eixos de verticalitat 
que es defi neixen a la planta baixa amb tres portes, la principal a la crugia central i les 
altres a les crugies dels extrems, intercalant amb dues fi nestres reixades. A la planta 
pis, es defi neix amb un balcó semicircular amb barana de ferro a la crugia central, dues 
fi nestres als costats i galeries als extrems amb balustrades. A la segona planta, hi ha 
un balcó a la crugia central, dues fi nestres més petites als costats i, també als extrems, 
dues galeries, igualment amb balustrades. Totes les obertures són d’arc de mig punt. 
El parament de la façana és un estucat llis amb recreixement a les obertures. Corona-
ment d’obra com ampit del terrat amb sis pilastres i pinacle amb curvatura central.
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   9.
Can amell
Lloc/adreça: Carrer Rafael Casanova, 3
Emplaçament: Entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’IES Serra de Marina
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani
Segle: XX

Història
Aquesta masia era de la família Torrents.
Tot i que tenien una gran horta, sobretot de patates i enciams, no havien tingut mai 
parada a la plaça, sinó que venien els seus productes al Born i a botigues o parades de 
Premià.
Més tard també van cultivar clavells.

descripció
Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis amb la coberta de teules 
àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. El cos original de la ma-
sia ha quedat dissimulat en successives ampliacions pels costats. La façana principal, 
orientada a migdia, es disposa de forma aleatòria, sense simetria i no conserva cap ele-
ment destacable. El coronament de la façana és un afegit d’obra per damunt el pla de 
coberta. Hi ha dos cossos més que serien estances complementàries, magatzems. Al 
costat de llevant hi ha una bassa amb la rentadora de pedra i un pou d’aigua.
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   10.
Can Pou
Lloc/adreça: Can Pou, 69 b
Emplaçament: Urbanització Can Pou, a l’est del municipi
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani, Popular
Segle: XIX

Història
Masia també anomenada Can Riuset.
Eren grans agricultors. Tenien molts arbres fruiters, sobretot tarongers i cultivaven pa-
tates i altres hortalisses.
Tenien masovers.

descripció
Mas de planta rectangular amb quatre crugies centrals i dues crugies als extrems de 
menor alçada; a la segona crugia hi ha l’escala de dos trams i la porta d’accés. Les co-
bertes són de teules àrabs a dues aigües, en el cos central, i a una vessant en les crugies 
extremes. La façana es defi neix a la planta baixa amb tres portes i tres fi nestres alterna-
des i a la planta pis amb quatre fi nestres.
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   11.
Masia horta Boteta – Can Orriols
Lloc/adreça: Carrer Rafael Casanova, 9 
Tipologia: Edifi ci
Any: Anterior a 1895
Estil: Contemporani popular
Segle: XIX

Història
També anomenada Can Orriols (cognom de la família). La família Orriols va venir a Pre-
mià procedent de Vilassar de Mar. 
Encara ara es dediquen a la pagesia.

descripció
Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i pis i amb la coberta de teules 
àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia.Al cos-
tat de llevant conserva un porxo, de planta rectangular amb la coberta a dues aigües i 
el carener perpendicular a la façana principal.
La casa és anterior a 1895 però no es conserven gaires elements originals. Ha estat molt 
reformada en èpoques recents
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   12.
Can Sagalés
Lloc/adreça: Camí Ral, 236
Emplaçament: Urbanització Camp de Mar
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani
Segle: XIX

Història
Es tracta d’una casa senyorial d’una família de mariners de Barcelona que tenia una 
mica de terra i masovers. 
També se li deia la Torre del Porró perquè tota la casa estava serigrafi ada i a la façana 
hi havia un porró.

descripció
Edifi ci aïllat de planta rectangular amb tres crugies paral·leles a la façana principal; l’es-
cala d’accés a la planta noble és exterior i lateral i d’un sol tram. Consta de planta baixa, 
dos pisos i golfes. La planta baixa està destinada a usos domèstics varis i l’habitatge co-
mença a partir del primer pis. La coberta és de teules àrabs, el cos central, més elevat, a 
quatre aigües i la resta també a quatre aigües. La façana principal, orientada a migdia, 
es disposa simètricament a partir d’un cos central més elevat i dos cossos laterals. A 
l’alçada del primer pis i en tota l’extensió de la façana, on comença l’habitatge, hi ha la 
terrassa amb balustrada. En el cos central hi ha una gran obertura d’accés a la terrassa 
i obertures en els cossos laterals. A la segona planta, quatre fi nestres alveolades e el cos 
central i dues obertures en els cossos laterals. A la planta superior, tres fi nestres de mig 
punt.
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   13.
Can Maristany
Lloc/adreça: Carretera de Vilassar de Dalt, 52-54
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani, Neoclàssic
Segle: XX

Història
La casa pertanyia a Pere Maristany, que era el propietari de la fàbrica de Can Pedritus. 
Des de 1988 és propietat de l’Ajuntament i actualment és la seu de l’Escola municipal 
de música. Abans de passar a propietat municipal, la família Maristany hi havia adequat 
unes instal·lacions de minigolf.

descripció
Edifi ci aïllat amb les façanes als quatre vents, composat per dos cossos desplaçats, de 
dues crugies cadascun, units per una escala exterior d’un sol tram d’accés a la planta 
noble. Hi a una escala interior de tres trams. Cada volum té una galeria coberta. La co-
berta del cos central és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener perpendicular a 
la façana principal, orientada a migdia i acaba amb un ràfec. La coberta de l’altre cos 
és de terrat pla. La planta baixa realça la planta de l’habitatge. L’escala comença amb 
tres graons molt més amples que uneixen els dos cossos i s’estenen pels dos costats 
amb terminació semicircular. La barana de l’escala és de balustrada amb ceràmica vi-
drada de color blau. La galeria d’accés és de tres arcades a dos plans diferents, el que 
comunica el cos amb l’escala i els dos laterals en forma de galeria amb balustrada. A la 
planta dos hi ha dues obertures simètriques i a les golfes, dues petites obertures. El cos 
lateral té una galeria coberta a la façana de llevant amb arcades; un gran balcó, despro-
porcionat, amb barana de balustrada a la façana de migdia; i una obertura a la façana 
de ponent.Finestres amb persianes de llibret de fusta de color blau. A posteriori, es va 
afegir un cos amb estructura d’alumini vidres per habilitar-ho com auditori de l’escola 
de música. Aquest afegit és desmuntable i no afecta l’estructura de la casa.
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   14.
Masia Ribas
Lloc/adreça: Carrer Joaquim Ruyra, 7-11
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani, Neoclàssic
Segle: XIX

Història
La masia Ribas la va fer construir una família de Barcelona que es dedicava a fabricar i 
comerciar indianes, un teixit molt valorat al segle XIX.
Tot i que la família hi vivia tot l’any, tenien masovers que tenien cura de la casa. Amb el 
pas dels anys els descendents ja només hi anaven a l’estiu i per aquest motiu van deci-
dir vendre-la per tal d’instal·lar-hi una escola de primària privada, l’Escola Liberi.

descripció
Masia de planta rectangular amb tres crugies perpendiculars a la façana que consta 
de planta baixa i dos pisos. A l’alçada de la planta pis en els cossos laterals hi ha dues 
galeries amb arcades i baranes de balustrada. La coberta és de teules àrabs amb el cos 
central, més elevat, a dues aigües i el carener perpendicular a la façana i els cossos late-
rals a una única pendent. La façana principal, orientada a migdia, es disposa amb una 
composició simètrica a partir de cinc eixos de verticalitat que es defi neixen a la planta 
baixa amb la porta d’accés a l’eix central, dues fi nestres als laterals amb reixa de ferro i 
dues obertures cegues als extrems amb l’interior esgrafi at; a la planta pis, amb un bal-
có a l’eix central i dues balconades als costats; a la planta superior una única obertura 
triple amb llinda amb pilars interiors i obertures dobles als laterals. A llevant, hi ha una 
construcció auxiliar de planta quadrada i d’una única planta.
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   15.
Can Manent
Lloc/adreça: Camí Ral, 54
Tipologia: Edifi ci
Estil: Modern, Popular
Segle: XVII-XVIII

Història
Les primeres referències documentals de Can Manent daten de l’any 1618. 
Can Manent va ser parada de la diligència que cada dia feia el viatge de Barcelona a Perpin-
yà i també hi tenien una fonda.
A principis del segle XVIII les seves possessions arribaven a Vilassar i més amunt del cemen-
tiri. Van tenir vinyes que van veure’s afectades per la fi l·loxera i tarongers. 
La família Manent va cedir els terrenys per construir l’església del barri de mar que, l’any 
1836, es convertiria en el nou municipi de Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar i Joan 
Manent Matas en va ser el primer alcalde. L’any 1977, l’Ajuntament compra la masia i co-
mença les reformes per ubicar-hi la biblioteca municipal, que es va inaugurar l’any 1984 i 
s’ha traslladat l’any 2010. Les obres de reforma i adequació van ser dirigides per l’arquitecte 
Pere Tor. El Museu Municipal d’Estampació Tèxtil va ocupar la planta baixa de la masia des 
de 1986 fi ns al 2001.

descripció
Masia de planta basilical formada per tres crugies (crugia central d’accés i dues crugies 
laterals), corresponent al tipus IV de Bonet Garí (1985), consta de planta baixa, pis i gol-
fes. La coberta és de teules àrabs, amb el cos central cobert a dues aigües iguals, les 
crugies laterals cobertes a una aigua que s’uneixen per la part posterior. La façana prin-
cipal està orientada a migdia i formada per una composició simètrica a partir de tres 
eixos. Destaca en l’eix central, a la planta baixa, el portal d’accés d’arc de mig punt, amb 
les bases de pedra treballada i la resta de maons posats a llibret. A banda i banda hi ha 
sengles portes. A la planta pis hi ha tres fi nestres amb els brancals, l’ampit i les llindes 
de pedra granítica treballada. La fi nestra de les golfes és de les mateixes característi-
ques, mantenint una coherència compositiva i una harmonia destacables. A l’alçada de 
la primera planta entre dues fi nestres, hi ha un rellotge de sol pintat. Al costat dret, en 
l’angle est, s’hi annexa en un angle de 90º un cos afegit de planta rectangular, amb la 
coberta a una aigua en sentit descendent, amb entrada porticada per un gran arc de 
maons a la façana de ponent i una altra obertura a la façana nord. A la façana de mig-
dia, hi ha una petita obertura a manera de fi nestra. Fa uns anys encara es podia obser-
var una estructura a l’interior de la façana de llevant destinada a menjadora de bestiar. 
A la part davantera hi havia l’era, actualment s’ha pavimentat amb tova.
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   16.
Can Batlle
Lloc/adreça: Camí Ral, 44
Tipologia: Edifi ci
Estil: Modern, Contemporani, Popular
Segle: XVII-XIX

Història
Primera documentació que es remunta l’any 1626. Consta que a l’any 1888 es va fer una 
forta reforma, convertint la casa en dues independents: uns llogaters i una casa de telè-
grafs. L’any 1964 es va fer la darrera reforma. Es diu que en aquesta darrera reforma, un 
paleta i un manobre van trobar unes capelletes amb diners, joies i altres coses.

descripció
Masia de planta quadrada amb una crugia perpendicular a la façana i una crugia al 
darrera paral·lela a la façana, que consta de planta baixa i planta pis, amb la coberta 
de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana. Façana principal, 
orientada a migdia, amb una porta d’accés amb arc de mig punt i fi nestra amb llinda 
a la dreta i una petita obertura amb pedra treballada a l’esquerra. A la planta pis, hi ha 
dues fi nestres amb llinda, d’igual factura a la de la planta baixa, fetes en època molt 
recent. Destaca un rellotge de sol pintat sota el carener fet el 1964, però amb els anys 
pintats a dalt 1626-1888. Està envoltada de jardí en tres dels seus quatre costats.


