
La masia de can Salas 
 
Noms anteriors: mas Sala (XVI-XVIII) i mas Sales (XIV-XVI) 
Inicialment pertanyia a la Parròquia de Sant Julià d’Altura de Sant Pere 
de Terrassa. 
 
Edifici i història: 
 
Està documentada des de l’any 1001 i el 1009 en pergamins de Sant Llorenç i del diplomatari de 
la cartoixa de Montalegre. 
Com a curiositat citarem que a mitjan segle XVII l’hereu del mas, en 
Pere Joan Sales, fou nomenat membre del sant Ofici (la Inquisició) i 
això comportava que la família Sales obtenia una alta progressió social 
i passaven a ser una família amb “honorabilitat”. 
Amb la segona guerra carlina la família abandona el mas i es trasllada 
a Terrassa (el 1838). I ja no tornaran mai més a habitar el mas com a 
primera residència i administrarà les terres a través dels masovers. 
 
La masia forma part del Patrimoni Històric pel seu interès arquitectònic tradicional, històric, 
ambiental i social.  
L’edifici principal és del segle XV i esta format per un edifici d’estructura rectangular amb planta 
baixa, primer pis i unes grans golfes. Tot i així la masia es va reformar en els anys 1772 i 1864.  
En el seu interior és conserva el mobiliari antic dels segles XVIII i XIX. 
El cos principal de la masia, que dona al pati, és el destinat a masoveria i al costat de ponent s'hi 
adossa l'habitatge de la propietat.  
Al voltant hi ha diversos coberts, antics corrals i graners i te una zona d’horts de cultiu ecològic.  
Actualment la masia està a la venda per 1.200.000 € 
https://www.habitaclia.com/comprar-masia-sant_llorenc-terrassa-i2948003918238.htm 
 
L’alzina de can Salas:  
 
El departament de Medi Ambient del Ajuntament de Terrassa ha 
classificat d’exemplar únic una alzina situada entre la residència del club 
i la masia de Can Salas. 
 
La finca de can Salas i l’Atlètic: 
 
Can Salas té una totalitat de 60 hectàrees. Originalment, el terreny que ocupa el Club eren camps 
de vinyes. Quan es va decidir fer l'impàs del Camp Municipal de hockey fins a Can Salas, es va 
redistribuir la vegetació i d'aquesta manera es van poder construir les instal·lacions actuals del 
Club. L'Atlètic ha anat adquirint la major part de la finca en vàries etapes, que daten del 1967 
fins al 1997, quan es va obtenir la totalitat de la finca. 
L'enclavament del Club és privilegiat per diversos motius, un d'ells és que està dins del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obach, un altre, n'és que té un circuit propi de running de 
més de 4 quilòmetres per dins de la finca.  
 
Masia de Can Bondia 
 
És una masia moderna construïda el 1960 i l’unic que hi podem destacar és el 
seu rellotge de sol realitzat l’any 1967 amb traçats modernistes.  

 
Rotary Club de Terrassa 
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