
Nº REF.: AMR.06

DENOMINACIÓ: Cal Misses.

AUTOR: Desconegut.

PROMOTOR: Desconegut.

AMBIENTS D'INTERÈS RURAL.

Masia de crugies adossades.

CONTEXT: Vora el camí de can Farrés.

PLÀNOL DE SITUACIÓ

1/5000

Districte de la Ribera 1896

DATA CONSTRUCCIÓ: Primera meitat del segle XIX.

DE LA RIBERACAMISITUACIÓ:

Escala

Nº FITXA: 47
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FOTOGRAFIA ACTUAL

TIPOLOGIA:



Nº REF.: AMR.06 Cal Misses.

Modificació PGM adaptar xarxa viària bàsica al II Cinturó (Pota Sud) 
(A.D.1993)

Sòl no urbanitzable (SNU).

Sòl no urbanitzable, rústec protegit de valor agrícola.

RÈGIM URBANÍSTIC:

Planejament Vigent:

Classificació:

Qualificació:

La franja de terrenys a est resta afectada per sistema viari bàsic i 
sistemes de protecció de sistemes generals.
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Nº FITXA: 47

DESCRIPCIÓ: Masia formada per cos principal i edificacions adossades agrupades 
per un mur. 
Cos principal de tres crugies de planta baixa, pis i golfes amb coberta 
a dos vessants perpendiculars a la façana principal. Façanes de 
composició simètrica.
Cos adossat com a estable d'una sola planta a est. 
Mur perimetral de pedra amb tram de maó vist amb gelosia a oest, 
conformant un pati al voltant de la masia, amb coberts adossats al mur 
perimetral i extens arbrat.

Originàriament agrícola. Actualment les terres es conreen.

ESTAT CONSERVACIÓ: Acceptable.

EVOLUCIÓ D'USOS:

ÀMBIT PROTECCIÓ:

OBSERVACIONS: Juntament amb Can Farrés, són les dues úniques masies catalogades 
com ambient rural de la zona de la Ribera al nord del terme 
municipal.
L'estructura original de la masia ha sofert pocs canvis. L'afectació pel 
viari de la Pota Sud minvarà la propietat.
Dades històriques: L'actual masia de Cal Misses formà part, al segle 
XIX, de l'Heretat l'Àngel, una imponent finca de més de 50 hectàrees 
situada al districte agrari de la Ribera que agrupà, Cal Misses, Cal 
Parellada Vell  i Cal Tivís, aquestes actualment enderrocades.
Cal Misses es va construir a la primera meitat del segle XIX i se 

Edificacions: Relació volumètrica dels cossos principals. Posició i orientació de 
l'edificació respecte el pati.

Entorn: Pati delimitat pel mur, el propi mur i l'arbrat existent.

PROTECCIÓ

Consideracions sobre l'ús:



segregà de l'Heretat l'Àngel a principis del XX.
Fou propietat dels germans Leodegari i Josep Serra i Farreras, 
compradors de béns desamortitzats.
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