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Al lector habitual del DIARI ., que tenén uri elevat pressupost.
DE VILANOVA no li resul\ará,,>:;[~;Ehque 51 .sernbla connrmat
estrany el nom d'aquestamaslá i ~qiJe"~obreviJiá déllloc 'será el.
oe la íotograJia, anornenaca, =, queen resta de I'antiga portala- ...,>.,
masia en Barreres. Es situada a da d'entrada a la masia que 'es . '
la carretera de Vilafranca, rnott .trobá al peu dé la carretera. En
aprop de la cru'illa d'aquesta via queden dues pilastres de maó
amb I'enlla¡;de la variant de la C- amb detalls suposadament rno-
246. A les seves proximitatshi -cerntstes. com les peces de
ha les masies de la Monja (oñ- cerámlcatrencadaque les deco-
cialment Cal Benac) i la de la rsn. -Hi ha la idea que acuesta
Por (dita també la Caseta, que portalada quedi al centre duna
havia estat propietat de la masia . placa o potser rotonda. Prop
en Barreres). El nom de lamasia d'aquesta entradahi ha un gran
que oncapcala aquestes tatlles clip qué sI que sera enderrocat.
li resultara familiar al lector per- 'Té una fondária de vuit metros i,
qué el DIARI, darrerament,ha _ enaltrestemps,recolliaatravés
estat informant delscanvis (ho-' ';1, o'uria cánalització Jaiguaque
res d'ara ja iniciats) que experi- ~,b¡¡ixava (>el la carretera., ,: ._'~

1 ntaran els seus voltants, do- r\ ,,·Com podem cornprovar á la,
~ que estan raservats psr a o~"imatg~, la masía, en I'actúalitat,', '

zona industrial. no és molt atractiva. Pero, de
Precisament aquests canvls realitzar-se una restauració total

van motivar-nos a fer una visita de I'edifici, aquest recuperaria el
d'urgéncia a la masía. por saber seu atractiu i el seu valor arqui-
el seu íutur: la desaparició o no tectónic. El més destacable ar-
de I'edificació. SegoÍls els pla- quüectonicamentsónles votíea- -" ".,
nols del projecte de la urbanlt- que podem veure semblants en . , ,,-.' ,-.. ' :

zaci6 del políqon industrial, la alguns edificis de Vjlanova- de la serie d'arcades taprades 'quéSObie l'ány '~~.coris ,éi6 o ré- . Cials dei quál ¡igúr&~1i la'porta!
masia no corre perill d'enderroc, terrassa a l'esquerra de I'edifici, van de ba'có a balcó. Les portes forma de la masia!'A;di~tre dé lada que hi ria a la'C¡¡}ieiera. Á la:
pero, tot i així, la supervivencia, >i que éspeion els propietaris del defustade les habitacions tenen .Tentrada es conserva l'antic cup creta dé J'ellt{ajJª:~h.! ¡~ai.una
de la masia no ésprou ssqurala .mas acceoíen a les sevss habi- uri acabat curiós. '~f.,non, aprlrners dé seg!e;,van morir ~mpliacuina menjador 1; al tons,
que el seu estat de consejvació, tactons quan ,visitaven la seva . El portal de I'entrada és d~;:'fpei accidéfittél ,propietari, un 'I'accés at'a(1lic:<::ellerconvertit
és molt djlficient. '-A I'edifici Ii finca. A !'interior, en el primer pis, " pedra picada, En el dintell no tí!.',;'; jornalerl u,ri rnas.qv~r:,-Elpropie\, avui .én q~adr~s', qde~ocupén
calen moltesobres, entre elles' s'hipot 'veure, igualment,' una " ha- cap any que pugui drientar:<;;\'i,tari' eS.deia ~,laY9P~ir6; les inil"" "álgün~ cavalls de passald. '


