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1. LA MASIA DE CAN SERRA
1.1.

Breus Antecedents Històrics

Segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni la masia de Can Serra està
documentada en els fogatges de 1515 com “Lo mas Serra” i en els de 1553
trobem una referència a la “vídua Serra”.
L’any 1717 el bisbe de Barcelona, Diego de Astorga i Céspede, visità la casa
per a confirmar la filla de Jaume Serra, Elisabet Cristina Serra.
A banda de la informació proporcionada pels fogatges, trobem un altre
testimoni de la seva seqüència històrica en una de les pedres de l’era que
porta una inscripció de 1789.
Es tracta doncs, d’una antiga masia, la construcció de la qual, remunta,
molt probablement, a finals del segle XIV.
Constaria inicialment, d’un cos principal, a partir del qual s’han anat
realitzat tot un seguit de modificacions i d’ampliacions vinculades a les
necessitats pròpies de cada moment.

1.2.

Estructura de la propietat

La finca a la que pertany la masia de Can Serra objecte del present Pla
Especial està inscrita en el tom 153 de l’arxiu, llibre 7 de Parets, foli 98,
finca 714
Les referències cadastrals que li corresponen són 08158A002000070001MW
i 08158A002000070000XQ
La finca és en la seva totalitat propietat de Josep Maria Buxó Carreras amb
DNI 37857158D.

1.3.

Localització geogràfica

La masia de Can Serra està situada en sòl no urbanitzable a l’avinguda Lluís
Companys número 26, prop del nucli antic de Parets del Vallès, situada al
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límit del sòl urbà de la població, en un dels punts més alts anomenat el
Padró.
El conjunt edificat limita per l’est amb la finca amb referència cadastral
5828801DG3052N0001GY i amb Avinguda Lluís Companys, per on es
realitza l’accés, pel sud amb el camí de Can Riera i per l’oest i el nord amb
terrenys de la finca.
Les coordenades UTM del cos central de la masia són:
x: 435936.58 y: 4602763.49 (ETRS89) (Font: ICC)
(Fig. 1, Fig. 2 i Fig.3)
1.4.

L’edifici Patrimonial

El conjunt edificat està format per un volum principal format per la masia de
Can Serra destinada a habitatge, a la qual al llarg de la història se l’hi han
anat adherint diferents cossos per les façanes oest i nord, complementaris a
l’activitat agrària que s’hi desenvolupava i pel bestiar; per una edificació
aïllada de planta quadrada i doble alçada situada al sud est de la masia,
utilitzada antigament com a paller; i per dos coberts exempts situats a
l’oest de la masia, destinat el de major dimensions a guardar les eines de
treball del camp i a l’emmagatzematge de les bales de palla i el més petit a
galliner.
El cos principal de la masia data molt probablement de finals del segle XIV i
està format per tres crugies perpendiculars a la façana principal, de planta
baixa i planta pis i coberta a dues aigües. Posteriorment s’hi va afegir un
cobert adherit a la façana nord i un altre adherit a la façana oest, de planta
baixa i galeria en planta primera amb obertures de comunicació amb
l’exterior en forma d’arc.
Les edificacions es situen al voltant de l’era de forma lleugerament
arrodonida i amb lliça de totxo a plec de llibre, en la qual s’hi troba un pou i
un safareig. Al costat est de la masia hi ha quatre lledoners bicentenaris, el
més antic està a la cara nord, té una part esqueixada amb una volta de
canó de quasi 4 metres, al seu costat n’hi ha altre que té 3 metres de canó i
els altres dos més petits es situen vora el camí d’accés. En les proximitats,
al mig dels camps, a l’oest de la masia, hi ha dues basses, una de les quals
té una mina que comunica la bassa amb el pou existent a l’era de la masia.
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La mina havia set molt bona i de gran abundor d’aigua, feta de volta de
terra la qual més tard la bastiren amb volta de maó.
L’accés es realitza des de l’Avinguda Lluís Companys per un camí privat que
porta a l’era, situat entre els lledoners i l’antic paller. (Escriu, 2014)

L’ús original de la masia ha estat de residència familiar i explotació
agropecuària. Aquest esquema és vàlid durant tota l’època baix medieval,
moderna i entrada la contemporània, fins que en un moment més actual, el
desenvolupament de la indústria i els grans canvis econòmics fan que la
majoria de masies quedin en desús o siguin aprofitades per altres activitats.
En el cas de Can Serra, actualment està ocupada per uns masovers que
cuiden la masia i la finca, desenvolupant-hi activitats agràries. Les
dependències annexes al cos principal s’utilitzen com a quadres i estables
per a diferents animals. Els terrenys que l’envolten estan destinats al
conreu i a horts.
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2. PLA ESPECIAL DE LA MASIA DE CAN SERRA
La masia de Can Serra es troba inclosa dins el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de
Parets del Vallès, fitxa 29, en el que es considera Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL), en el que es determina que les intervencions i usos admesos són:
•

Conservació del volum, les façanes, la coberta i l’era.

•

Cas que per problemes estructurals no es pugui conservar el cobert
s’haurà de documentar com un BID.

•

No s’admeten noves construccions dins de l’àmbit de protecció.

•

Element inclòs en l’àmbit d’interès arqueològic de Categoria 3 amb
indicatiu A-039.

Segons la fitxa n. 29 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni la masia de
Can Serra és “un exemple de la tipologia de carener perpendicular a la
façana o dues vessants desiguals. La façana principal orientada a migdia té
la porta d’accés adovellada, situada no centrada amb el carener i una
bonica finestra gòtica geminada amb mainell en la planta primera, amb el
capitell i les impostes decorades amb rosetes, era la que s’emprava sobretot
durant els segles XIV i XV; entre la porta i la finestra, centrada, hi ha una
petita espitllera. Per contra, les dues finestres laterals del primer pis són
típicament renaixentistes, del segle XVI. Es tracta, ben probablement, d’un
primer mas-torre, d’un sol cos, que posteriorment s’engrandí amb cossos
adossats i per aquest motiu les vessants esdevingueren desiguals i la porta
descentrada (més encara amb una nova ampliació cap a ponent). És una
altra mostra de l’expansió econòmica agrària d’aquella centúria”. (pàg.2 de
la fitxa n.29, veure annex n.4)
La façana est de la masia va estar reparada fa uns quants anys, fet visible
exteriorment. En el seu extrem nord hi ha una construcció de dues plantes
on s’hi preparava el most, anomenada la Torre del Vi, la qual actualment es
troba en desús.
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La façana nord de la masia és pràcticament cega i té adherida una
construcció de doble alçada utilitzada com a pou, un cobert utilitzat
anteriorment com a estable / magatzem i un seguit de gàbies utilitzades per
als animals.
La façana oest de la masia té adherida dos coberts de planta rectangular,
d'una alçada i coberta a dues aigües, destinats anteriorment a estable pels
animals. Actualment aquests cossos es troben en desús. (Escriu, 2014)
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3. OBJECTIUS
A partir de la tramitació del Pla Especial de la Masia de Can Serra que té
per objectiu:
•

identificar les parts de la masia susceptible de reconstrucció o
rehabilitació, justificant les raons que en determinen la seva
preservació

•

recuperar, i establir les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació
per poder preservar-la, respectant els paràmetres establerts en els
plans especials anteriorment esmentats (Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del
municipi de Parets del Vallès i Pla Especial per a la protecció i millora
del sòl no urbanitzable),

i a partir de la legislació vigent, s’ha sol·licitat realitzar una prospecció
visual de l’entorn de la masia a fi de poder determinar, en un inici, la
presència d’elements arqueològics en superfície.

3.1.

Legislació Vigent

El Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei 3/2012, de
22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en els
seus articles 47.3, 47.3 bis, 50 i concordants i s’emmarca en els supòsits
contemplats en l’article 67.1 g.
La llei d’Urbanisme estableix en l’article 47.3 i 47.3bis que per a la
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar
i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o
socials, han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg
que estableix l’article 50.2 amb vista a destinar-les a habitatge familiar,
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament,
establiment de turisme rural, a activitats d’educació en el lleure, artesanals
artístiques o de restauració, a equipaments o a serveis comunitaris.
Tanmateix per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’esser previst
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expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de
places.
I en l’article 50 s’estableix que el planejament urbanístic general o especial
ha d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les
raons que en determinen la preservació o, si s’escau la recuperació d’acord
amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen
la inclusió de les masies i cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les
determinacions que, si s’escau, estableix el planejament urbanístic o
sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge. La reconstrucció i
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum
edificat

preexistent

i

la

composició

volumètrica

original

prèviament

determinats. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n
pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que estableix el
planejament urbanístic d’acord amb la normativa reguladora de les
condicions objectives d’habitabilitat.

3.2.

Objectius concrets

Davant de tot això, i a fi de complir amb la normativa vigent pel què fa a
zones de protecció patrimonial i arqueològica, el propietari sol·licita realitzar
una prospecció arqueològica visual de la seva finca i dels terrenys
circumdants de la seva propietat. Es sol·licita també un estudi de l’edifici i la
redacció d’un projecte d’excavació arqueològica.
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4. PROSPECCIÓ
VISUAL
I
ARQUEOLÒGICA A CAN SERRA

PROPOSTA

D’ACTUACIÓ

Presentem a continuació els resultats de la prospecció visual duta a terme
als voltants de la masia de Can Serra així com la proposta per una futura
actuació arqueològica.
La realització d’aquest tipus de projecte ens permet tenir una base de
coneixement sòlida sobre el conjunt patrimonial de Can Serra, a on
s’integra l’estudi històric i arquitectònic de l’edifici, juntament amb l’estudi i
les expectatives arqueològiques.
Al tractar-se d’un element patrimonial catalogat com a BCIL, presenta una
protecció específica tant pel què fa a l’edifici com pel què fa a la zona que
l’envolta. Aquesta protecció de l’edifici i de l’entorn condiciona la realització
de futures actuacions constructives dins del conjunt.
És per aquest motiu, que el propietari de la finca decideix contractar els
serveis de l’arqueòloga sotasignat, a fi de poder determinar, d’una banda i
de manera inicial, si s’observaven restes arqueològiques en superfície; i
d’altra banda per a realitzar un projecte d’intervenció arqueològica i d’estudi
patrimonial del conjunt.
4.1.

La prospecció visual

És dins el marc d’aquesta protecció de l’espai circumdant que s’ha realitzat
la prospecció visual de les terres que envolten la masia.
Hem pogut catalogar 4 espais molt ben diferenciats:
En primer lloc es van prospectar les terres destinades al conreu de cereal,
aquestes envolten tota la masia i ocupen la totalitat de la finca. (Foto 1 i 2)
En segon lloc es va prospectar la zona dels lledoners, que gaudeixen d’una
protecció específica, i que estan situats al nord i a l’est de la masia. (Foto 3
i 4)
En tercer lloc es va prospectar la zona dels horts, situada al sud oest de la
casa, dins de la zona destinada als conreus. (Foto 5)
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Finalment es van visitar dues basses d’aigua que actualment es troben en
desús i una d’elles molt malmesa. (Foto 6)

Foto 1 Vista de les terres destinades al conreu localitzades al nord de la casa

Foto 2 Vista de les terres destinades al conreu del costat sud/sud-oest
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