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DESCRIPCIÓ FÍSICA FITXA
I ESTAT DE CONSERVACIÓ
2
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DESCRIPCIÓ FÍSICA
DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS
Masia actualment en estat ruïnós, amb la façana principal orientada a llevant, de la qual resta el
perímetre de murs de tàpia i de paredat comú, que conformaven l’edifici principal de planta
rectangular allargada amb coberta a una vessant. Es conserven diferents paraments de murs amb
contraforts i alguns brancals d’obertures, i les restes d’un antic forn de pa.
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DESCRIPCIÓ FÍSICA FITXA
I ESTAT DE CONSERVACIÓ
2

MASET DEL RIGOL
Els Casots

DESCRIPCIÓ FÍSICA
ENTORN
Entorn abandonat amb vegetació de bosc que envaeix les ruïnes de la masia.

CONTEXT
Situada al nord del terme municipal, propera al límit amb el terme de Sant Sadurní d’Anoia i d’una
antiga construcció de l’explotació de mines de carbó de pedra del segle XIX, al marge esquerre del
torrent de la Mina, en un espai de baix bosc comprès entre uns plans de conreu més alts i el llit del
torrent. Està inclosa en la subunitat de paisatges forestals i agraris de les muntanyes de l’Ordal i les
serres de les Planes, Riés i les Gunyoles, definida en el Pla Territorial de l’Alt Penedès.

ACCESSIBILITAT
Accés rodat per un camí de terra en bon estat denominat camí de les Mines, que té el seu origen a la
carretera BP-2427.

SITUACIÓ DE RISC
Se situa en una zona amb risc moderat d’incendi i d’erosionabilitat mitjana. No s’aprecia cap altra
situació de risc significativa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
En estat ruïnós. Resta la possibilitat de recuperar l’estructura de l’antiga masia.
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PROPIETAT
REF. CADASTRAL POLÍG. PARC. FINCA SUP.
08273A035000180000QL

35

18

RÚSTICA 92.874 m2

DADES URBANÍSTIQUES
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA POUM (2013)
Sòl no urbanitzable
Espais d’interès
Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11)
Àrees de protecció especial
Connector ecològic (Clau CE)

USOS
ÚS ACTUAL
En ruïnes. Sense ús.

ÚS ORIGINARI I EVOLUCIÓ D’USOS
Residencial. Habitatge familiar vinculat a una explotació agrícola.

TITULARITAT I RÈGIM D’OCUPACIÓ
Propietat privada. Sense ocupar.
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ÈPOCA
Segle XIX.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El Nomenclàtor de la Província de Barcelona de 1860 identifica el Maset de can Rigol amb el nom de El
Maset del Rigol i la descriu en la categoria masia (casa de labor) com un edifici de dues plantes habitat
contínuament, situat a 4 km de Sant Pau d’Ordal.
Històricament, ha estat vinculat a la masia de can Rigol.
El Maset es va conèixer durant un temps amb el nom del Maset del Miquel i amb el nom despectiu de
cal Potagròs.
Per testimoni oral, es té coneixement que el maset va estar habitat fins als anys seixanta del segle XX.
Els últims temps, els masovers eren una família andalusa amb dos fills i una filla. La filla va treballar
de minyona de can Llopart de la Costa i els fills, de noms Pere i Miquel, treballaven a les vinyes.
El maset constava d’un menjador a la planta baixa i un nivell superior al darrera, on hi havia els
dormitoris. Tenia forn de pa. No disposava ni d’electricitat ni d’aigua. Aquesta la recollien d’un pèlag
existent al torrent de la Mina.

NOTÍCIES DELS PROPIETARIS
El cognom Rigual o Rigol és present en els fogatges de 1497, 1515 i 1553. En el fogatge del terme de
Subirats de 1497, apareix Josep Rigol com a propietari; en el de 1515, Joan Rigol i en el de 1553,
Antoni Rigol.
L’any 1973, la masia era propietat de Rafael de Camps i de Casanova, fill de Carles de Camps i
d’Olzinelles, II marquès de Camps.

BIBLIOGRAFIA
Nomenclàtor de Catalunya 1860. Centre d’Estudis Demogràfics. Informatització de les dades de
Catalunya corresponents al Nomenclàtor de 1860: Nomenclátor que comprende las poblaciones,
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. de las cuarenta y nueve provincias de España Dispuesto
por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población,
Madrid, Imprenta de José Mª Ortiz, 1860.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Fotografia i dibuix extrets del llibre Breu estudi sobre les masies de l’entorn de Sant Sadurní
d’Anoia. Tipografia Emporium. Barcelona, 1975.
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VALORACIÓ. RAONS QUE JUSTIFIQUEN FITXA

MASET DEL RIGOL

LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Els Casots
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El MASET DEL RIGOL està situat al nord del terme municipal, proper al límit
amb el terme de Sant Sadurní d’Anoia, al marge esquerre del torrent de la
Mina en l’espai de baix bosc comprès per sobre del torrent i per sota del
terreny de conreu.
Els orígens del MASET DEL RIGOL estan vinculats a la finca del mateix nom,
situada a poca distància, els orígens de la qual són de finals del segle XV. El
maset possiblement es va bastir al segle XIX com a construcció menor
destinada a l’activitat agrícola i ramadera de la finca i, en aquest cas, també,
com a habitatge familiar dels pagesos que s’ocupaven d’una part de les vinyes
de can Rigol.
De la seva presència en el territori, queda constància en el nomenclàtor de la
província de Barcelona de 1860 i en els testimonis orals que vinculen el
paratge on s’emplaça amb una antiga explotació de carbó de pedra que es va
fer al segle XIX, de la qual encara resten alguns vestigis.
Malgrat el seu estat ruïnós, el MASET DEL RIGOL és encara un element de
referència d’una de les àrees més ocultes del territori municipal, i constitueix
una persistència tipològica de les construccions rurals menors pràcticament
desaparegudes.
La recuperació del MASET DEL RIGOL des del punt de vista mediambiental i
social, reforça el conjunt de masies situades en els terrenys d’orografia
accidentada en forma de pendents i terrasses que ocupa les vessants nordoccidentals de les serres d’Ordal, que constitueix un teixit amb
característiques ambientals pròpies, que s’ha anat deteriorant i en el qual ja
no queden en actiu petites masies com el MASET DEL RIGOL. La recuperació
de la masia a través del desenvolupament d’activitats vinculades al territori
ha d’afavorir el reequilibri territorial i econòmic i el manteniment de la
població en l’àmbit rural.
Els valors esmentats, especialment els mediambientals i socials, justifiquen la
recuperació i preservació del MASET DEL RIGOL.

RAONS D’INCLUSIÓ
ARQUITECTÒNIQUES

HISTÒRIQUES

MEDIAMBIENTALS X PAISATGÍSTIQUES

SOCIALS

X
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COMPLEMENTARI

EDIFICI
PRINCIPAL

Ortofotomapa (vol 2011)

CATÀLEG
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

2O13

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions

503

c-49

DETERMINACIONS FITXA
NORMATIVES
7

MASET DEL RIGOL
Els Casots

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ
Les condicions específiques d’ordenació que es fixen específicament per a aquesta masia o casa rural
es complementen amb el que estableixen les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial Urbanístic.
El sòl no urbanitzable que conforma l’àmbit de protecció estarà subjecte a les condicions que
determina el POUM de Subirats per a la zona de sòl no urbanitzable Espais d’interès pels valors
naturals (Clau 11).
El perímetre de les edificacions a reconstruir serà sensiblement el grafiat en la fitxa 6.
Es defineix com a actuació prioritària el desbrossament de l’àmbit de protecció i l’aixecament dels
plànols de planta alçats i seccions de totes les construccions contingudes dins de l’àmbit.
Després de les esmentades actuacions, es procedirà prèviament a qualsevol altra actuació, a l’anàlisi
estructural i constructiu dels diferents elements per tal d’establir la corresponent diagnosi que
permeti avaluar quines són les estructures existents susceptibles de mantenir, de substituir o de
demolir.
Les subsegüents actuacions aniran precedides d’un projecte bàsic de reconstrucció, el qual serà de la
totalitat de les restes de l’antiga masia, i tindrà com a base l’estat actual, la diagnosi esmentada i els
documents fotogràfics històrics de l’antiga masia. El desenvolupament executiu d’aquest projecte es
podrà realitzar per fases d’acord amb els criteris continguts en el projecte bàsic general i els usos a
què es decideixi destinar d’acord amb les prescripcions del present Pla Especial.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’ÚS
S’admeten els usos següents:
Habitatge familiar; establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure; i activitats
artístiques.
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