
Fonaments i basament dels murs d'inici de la construcció d'una casa 
que pel que sabem a partir de fonts documentals s'inicià a la primera 
dècada del segle XX . Del conjunt de la casa inacabada, es poden 
observar els basaments dels murs exteriors i anteriors en els quals hi 
ha la base de les columnes d'una portalada lateral que, juntament amb 
els blocs de granit que formen el sòcol de les parets exteriors, 
constitueixen els principals, sinó únics elements d'estil del conjunt. En el 
conjunt de parets i fonaments hi ha una mena de fosar, part del 
soterrani i part de la primera planta.

Hi ha dues construccions de tipus diferent. Una és una casa de principis 
de segle inacabada. L'altra és una construcció de pedra, segurament 
antiga, que podria ser de caire religiós, a la que se l'ha afegit una mena 
de pont, segurament quan es construïa la casa nova

Pel que fa a la construcció de pedra que hi ha a la vora, consta de dues 
parts: una quadrangular, de cantonades arrodonides, amb separacions 
a l'interior que l'ordena longitudinalment en tres parts que es 
comuniquen entre si. A un extrem de la part central hi ha una obertura 
tapada (no s'aprecia des de fora però si des de l'exterior) i l'altra extrem 
té forma semicircular. És aquest detall el que fa pensar en la possible 
antigor d'aquesta construcció i la seva finalitat religiosa malgrat les 
reduïdes dimensions. Per altra banda, l'altra part de la construcció és 
una mena de pont, de data posterior (l'interior de la volta és de maó), 
adossat al mur on hi ha la part semicircular, cosa que complica les 
hipòtesis. Com no s'ha trobat documentació de cap capella a la zona, 
es podria pensar en un molí, però el cas és que tampoc això s'ha pogut 
documentar. Per tant, queda pendent d'estudi.

Camí de Can Ribas

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

LOCALITZACIÓ:

DATACIÓ: 1900

TIPUS D'ELEMENT: Ruïnes d'una casa inacabada

PLANEJAMENT 
VIGENT:

Pla Especial de la Serra de Collserola

CLASSE SÒL: No Urbanitzable

QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA:

29 (Reserva natural)

Plànol: 10/4D

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ELEMENTS DESTACABLES
ELEMENTS PROTEGITS:
Nivell F: per les ruïnes de Can Ribas.

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)OBSERVACIONSNOTICÍES HISTÒRIQUES

Aquestes ruïnes corresponen a la casa d'en Lluís Ribas i Regordosa, 
veure Masoveria de Can Ribas (fitxa B-117) 

Les Escoles Ribes de Rubí foren fundades pels germans Lluís i Frederic 
Ribas i Regordosa. Fou al 1917 quan els hereus de confiança d'en Lluís 
fundaren el patronat Ribes que va edificar a Barcelona un col·legi 
internat per acollir i educar a nens orfes, l'Orfenat Ribes de la Vall 
d'Hebrón.

Entorn de 
protecció:

Perímetre de protecció segons plànol núm. 
10 del Catàleg.

CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS F-9RUINES DE CAN RIBAS

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

ALTRA NORMATIVA:
Segons normativa del planejament vigent.

RÈGIM D'USOS:

Segons normativa del planejament vigent.
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