
Restes d'una antiga masia tradicional, amb teulada a dues aigües i 
carener paral.lel a la façana que correspon a la família o tipus I de la 
classificació de Danés i Torras.

La propietat de Can Gordi tenia una extensió de 158 quarteres (61 
hectàrees aproximadament) de vinya i regadiu però l'activitat més 
important del mas era l'explotació del bosc. A finals del segle XVIII, 
Rafel Mas, propietari de Can Gordi va fer una xarxa de camins dins la 
propietat per poder treure'n tots els productes, tant els del bosc com els 
agrícoles.

L'erosió de l'estuc ha deixat a la vista un aparell incertum i mostra la 
utilització de material i restes que fan sospitar que són reutilitzats de 
construccions anteriors. Hi ha un pont en el camí damunt de la riera.Vall de Can Gordi

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

LOCALITZACIÓ:

DATACIÓ: segle XVI

TIPUS D'ELEMENT: Ruïnes d'un antic mas

PLANEJAMENT 
VIGENT:

Pla Especial de la Serra de Collserola

CLASSE SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA:

27 (Parc forestal de conservació)

Plànol: 10 / 1C

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

ELEMENTS DESTACABLES
Pont sobre la riera en el camí a Can Gordi. ELEMENTS PROTEGITS:

Nivell F: Per les restes de la masia en la seva integritat i el 
pont.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ

Obres admeses: Segons l'article 26 de les Ordenances.

Obres no admeses: Segons l'article 26 de les Ordenances.

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)OBSERVACIONS
Aquarel·la d'Octavi Galceran i Peguero publicada en el llibre de fitxes 
"Masies de Sant Cugat", autor de la fitxa Tomàs Grau Garriga. Editorial 
els 4 Cantons, Sant Cugat del Vallès.

NOTICÍES HISTÒRIQUES

Masia documentada ja al segle XVI. Al segle XVIII apareix com a 
propietat de Rafael Civil que la deixà en herència al seu nebot Rafael 
Mas i Civil. A finals de la dècada dels anys 40, van marxar els últims 
masovers i va quedar abandonada, degradant-se fins arribar a la ruïna.

Segons es desprèn de documents antics, el nom de la masia prové del 
cognom Guardi, que va perdurar fins després de la invasió francesa, 
que en va canviar la fonètica a Gordi.

Entorn de 
protecció:

Perímetre de protecció segons plànol núm. 
10 del Catàleg.

CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS F-14CAN GORDI

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

ALTRA NORMATIVA:
Segons normativa del planejament vigent.

RÈGIM D'USOS:

Segons normativa del planejament vigent.
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