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Imatges de: la comarca ;'

lasia de Can Ramón (Sant Pere de Ribes)
REDACC1Ó

A la nostra comarca hi ha
masies que SÓn admirables per
la seva história; al tres per la
bellesa i antigor de .les seves
pedres; altres per reunir a la.
vegada aquestesdues qualitats.
1també n'hi ha alguna la causa
d'admiració de la qual és ellloe
on esta ubicada i I'entorn natu-
I J té. Aquest darrer cas és
~ia masia de Can Ramon,
de Sant Pere de Ribes que
veiem a la imatge. Ben poc se'n
sap de la seva história i de les
seves pedres que -com podem
comprovar- no sobresurten per
tenirun estll arquítectónlc, pero,
en canvi, la masia esta situada
en un 1I0Cenvejable.

Can Ramon es troba situa-
da asota mateix de la muntanya
del Montgrós. De la carretera
que des de la Serra puja a la
muntanya, en sur! un camí que
passa desapercebut a I'entrar
en un bosc, i, encara més avui,
pel pesslrn estat de la carretera
que aconsella la máxima aten-
ció del conductor del cotxe o del
caminantque hi transita. El camí
d'accés va pel mig del bosc que
aílla la masía i fa que, qui no ho
sápiqa, no actverteixil'exsténcia .
en aquell ind-et d'una masla.
Tampoc 1'000000000ixenels qui

transiten pel proper camí ral,
proeedent de Sant Pere de Ri-
bes, perqué el bese de davantla
fac;ana de migdia del mas
I'amaga.

La masia de Can Ramon és,
dones, una casa envoltada de
boscos que Ii donen protecci6 i
pau.: Aquesta .pav només és
perturbada, ocasionalrnent, per
algun ciclista que entra, equi-
vocadamanet, pel camí i recula
quan eomprova que no hi 'ha
sortida; algun dia assenvaiaróe
I'any quan ¡¡Iguna societat re-
creativa ribetana hi va a fer
l'arrós: o, perqué hi fa cap algu-
na' personainteressada per la
natura i pels arbres monumen-
tals, ja que a Can Ramon es
dóna el fet extraorolnári que hi
ha dos arbres declarats monu-
mentals per la Generalitat. L'un
és un garrofer de lIarg braneam,
i l'aítre, una mata gegant, similar
a altres que, excepcionalment,
hi ha a la comarca. També s'nau-
ria de eomptabililzar Com a ar-
bre singular un pi pinyoner que
hi ha al bose.

Segon'Joan Virella la masia
podia ser d'origen medieval,
paró no n'hi ha documentaei6,
De la seva história tampoc no
se 'n sap gaire cosa. Els aetuals
masovers ho expliquen dient
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!Is vcltants de-Can Ramon la fan una masia admirable 'I~-Hi • CASAS

va quedar la pubiHa per comptes
061 pubill, Havors va ser quan es
va produir el eanvi de nom. Cosa
semblant, més o menys .va

, passar amb els propletarls. La
masía havia estat de la' família
Ouerol i, ara, pertany a la família
"erret de Querol, de Sitges,

que ellI masovers es dedlca-
ven 8 treba/lar. El senyor Jo-
sep Pascual i Cuadras i senyo-
ra, que és el matrimoni que
porta la masia, ho han vingut
fent des de fa molts anys. El
masove-. fins i tot, va néixer a
la mas-a. EH és el darrer ma-

soverd'una nissaga familiar que
ha exercit aques ta tasca des de
molts anys entera. El seu pare,
la seva ávia 1un besavi i'lmbé hi
van néixer. Els seus avánlpas-
sats havlen portat el eognom
Mas6, poró, quan en una epoca
indeterminada a la masia s'hi


