
Can Serra de l'Arca
Aiguafreda

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental

Lloc/Adreça: Camí de Can Serra

Coordenades:

Latitud: 41.77556

Longitud: 2.27001

UTM Est (X): 439332

UTM Nord (Y): 4625115

Classificació

Número de fitxa 08014-42

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Edifici

Estil / època: Medieval Modern Contemporani Popular

Segle XIV-XIX

Estat de conservació Dolent

Notes de conservació: Es troba en estat ruïnós.

Protecció Inexistent

Número inventari
Generalitat i altres
inventaris

IPEC 899955

Accés Fàcil

Ús actual: Sense ús

Titularitat Privada

Titular: 08014A004000080000BJ

Autor de la fitxa Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Data de registre de la
fitxa:

dl., 31/12/2012 - 01:00

Descripció
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Can Serra de l'Arca és una masia d'origen medieval que va consolidar-se entre els segles XVI i XIX.
Actualment ha perdut la coberta i només se'n conserva l'estructura exterior i part de l'interior. Està
construïda en una plana a la part alta de la serra, des d'on gaudeix d'unes vistes panoràmiques excepcionals
de la vall d'Avencó i el Tagamanent.

El mas està constituït per diversos volums superposats que es tanquen formant un pati. El volum principal
és de planta rectangular i s'estructura en tres crugies. Constava de planta baixa i pis i tenia la coberta a dos
vessants amb el carener paral·lel a la façana. El portal d'accés era d'arc pla de pedra que descansava sobre
mènsules. A l'extrem de llevant de la façana principal s'hi adossa de forma perpendicular el segon volum.
És de planta rectangular i tenia la coberta a dos vessants. Com a elements destacables trobem les espitlleres
de la planta baixa i la galeria horitzontal amb quatre pòrtics d'arc escarser que s'obren vers a ponent. La
resta de cossos auxiliars que tanquen el pati estan en estat de ruïna avançat. El parament dels murs és de
pedra lligada amb argamassa. A poca distància de la casa hi ha un antic cobert que ha estat habilitat com a
vivenda moderna.

Història

Segons Fortià Solà, el mas Arca està documentat des del segle XIV, mentre que el nom Serradelarca ho està
des del segle XV. Estava sota el domini directe dels senyors d'Aiguafreda, als quals pagaven nombrosos
tributs, entre els quals hi havia el que l'eximia de moldre als molins de la quadra. Segons el capbreu de
1669-1670, tenia agregats els masos rònecs de Casals, Viladevall, Molar i Miquel.
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