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DADES DE BASE

ADREÇA PRINCIPAL:

Cadena, Camí de la, s/n

DENOMINACIÓ:

Cal Trabal

CRONOLOGIA I AUTOR/S:

1769 Construcció original

US ORIGINAL:

Masia

US ACTUAL:

Masia

BIBLIOGRAFIA:
CASAS, 1986 A, p. 102.
Hospitalet, 1981, punt 20.
MARCE, 1980 A.
MARCE, 19??

ARXIUS:

AHUAD DEL COACB, 1980, fitxa 20.
Inventariat pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de
Barcelona
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IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA

Detall de la façana principal on es pot veure el rellotge de sol amb la data de
1769 (Juny 1996).
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IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA

Vista general de la masia ( Juny 1996 )
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CRITERIS DE CATALOGACIÓ

CITES:

(PEPPA)

Masía de planta baja, piso y golfas de tipología I-4 según Danés i Torras. Posee tres
crujías orientads N-S con gruesos muros portantes de 0,60 m. de espesor y una
nave trasera de servicios, orientada E-W. Forjados de vigas de madera con
"revoltons" en plantas y teja árabe en cubierta. Mantiene los interiores en cuanto
acabados, originales e intactos. Muy buen mantenimiento por los usuarios. Tiene
interés el patio lateral a Este con los cobertizos de corrales, cerrado con arco de
medio punto. Distribución original.

(CASAS, 1986 A)

"Així arribarem en una altra de les escassíssimes cases de pagès del terme que
encara mantenen la seva activitat, i probablement a la que està més ben conservada
de les que encara treballen: Can Trabal. Es una construcció de tàpia, bastida el
segle XVIII, on encara podem veure mesures de gra d'aquesta època i instruments
vinculats amb el treball de la vinya que fa molts anys que desaparegué de la zona de
la Marina, com portadores o l'eix de la premsa del vi. Quan vam visitar la casa,
estaven collint patates, i vam voler endur-nos la imatge d'un dels homes que hi
treballava, com homenatge a la feina dura del pagès, una feina que, a la nostra
població, està començant a passar a la història." (p. 102)

(Hospitalet, 1981)

"Al camí de Joan del Ros. Portada i finestres de pedra picada. En una jàssera hi ha
gravada la data de 1767, segurament la de la construcció de la masia" (punt 20)

(AHUAD del COAC, 1980)

"Masia composada de planta baixa, pis i golfes; de gran interès tipològic doncs és de
les poques que resten en el sector del tipus 4 de la IIª família (segons classificació
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CRITERIS DE CATALOGACIÓ

d'en Danés i Torras). A més s'observa perfectament a les parets posteriors, la
incorporació de la primitiva galeria a nord-ponent a l'interior de la casa on s'hi situà el
graner. Dessota s'hi trobava el celler. A remarcar la façana revocada amb arestes de
pedra treballada a les finestres i portes, és quasi "acadèmica", molt pròpia d'una
masia bastida o reformada al segle XVIII, amb un eix de simetria especialment
vigorós a la planta pis, on sembla que amb posterioritat s'ha afegit un balcó doncs
quasi monta sobre el portal adovellat de la planta baixa. L'interior es conserva en
gran part, en el seu estat primitiu. S'accedeix per un gran vestíbul i a la dreta hi ha
les quadres (...)" (fitxa 20)

VALORACIÓ:

A la Marina, a tocar del Llobregat, es conserven les úniques explotacions pageses
que resten a l'Hospitalet i que recorden el seu passat de poble agrícola.

La masia de Cal Trabal és l'única que manté la seva ocupació i explotació agrària
dels camps dels seu voltants. Es troba, a més, perfectament conservada i guarda
vestigis de l'antic conreu de la vinya.

La conservació de l'edifici, i àdhuc diríem que de l'activitat pagesa dels seus
ocupants, hauria d'esdevenir una preocupació essencial per a la salvaguarda d'un
record viu del que havia estat l'Hospitalet agrícola.

Es relativament fàcil potenciar el valor patrimonial d'aquest element donat que el seu
estat de conservació no pot fer dubtar de la seva vàlua testimonial tipològica.

PROTECCIÓ:

Nivell B
Integral, reservant les terres del seu entorn i fent extensiva la protecció a l'era.
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CRITERIS DE CATALOGACIÓ

CRITERIS D’INTERVENCIÓ:

L'edifici de la masia ha estat conservat adequadament pels seus ocupants, tant a
nivell de façanes, com segons sembla al seu interior. De totes maneres es fan
necessàries algunes obres de restauració al revoc dels murs. Seria aconsellable una
repicada general del parament i a partir d'aquesta situació valorar com realitzar el
nou arrebossat. De totes maneres, qualsevol actuació hauria d'anar precedida per un
estudi global de l'estructura i s'ha de tenir com a objectiu que no es pugui desvirtuar
el conjunt de la masia. S'hauria d'estudiar la possibilitat d'eliminar estructures
annexes o properes que limiten la visió homogènia del conjunt.

La rehabilitació de l'immoble s'hauria de lligar amb el seu futur ús, que es recomana
que romangui lligat a l'agricultura , proposant-se com a element inicial del que podria
esdevenir un “Parc de Masies de l’Hospitalet”.
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DADES URBANÍSTIQUES

SITUACIÓ URBANÍSTICA:

L'edifici es troba inclòs pel PGM dins d'una zona 6c (parcs i jardins urbans actuals i
de nova creació a nivell metropolità). En qualsevol cas, aquesta qualificació no es
incompatible amb la conservació de l’estructura protegida, i es pot autoritzar,
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mitjançant els estudis necessaris, les obres de restauració pertinents.


















































%









 












 




















☺




!
"
  
#




PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

TEXT REFÓS
2001

