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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

1 Rellotge de Can Galceran 
  

1740 

La masia de Can Galceran o Can 
Prats va ser probablement 
construïda al segle XVI i es troba al 
veïnat Padró de Canyamars.  El 
rellotge se situa a la primera planta 
de la façana principal. És de forma 
rectangular amb doble emmarcat 
que integra un sol somrient i línies 
horàries de les 9 a les 8. A la part 
superior es pot llegit “Esteve 
Galseran, An 1740”. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

2 Rellotge de Can Rosa 
  

1812 

La masia de Can Rosa o 
antigament de Can Clara és 
probablement un edifici del 
segle XVIII al veïnat de 
Padró de Canyamars. El seu 
rellotge, de datació incerta, 
representa al sol entre dos 
galls i mostra les línies 
horàries entre les 8 i les 5. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

3 Rellotge de Can Pau de la Rosa 
  

1830 

La masia de Can Pau de la 
Rosa és un edifici construït 
entre els segles XVIII i XIX al 
veïnat de Rupit de 
Canyamars. El rellotge de la 
casa té forma circular dins 
d’un marc rectangular i 
inclou les marques horàries 
de les 7 a les 6. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

4 Rellotge de Can Pinsana 
  

1849 

La masia de Can Pinsana es 
construiria a mitjan segle 
XIX com indica la data del 
seu rellotge. Té forma 
circular en un marc 
rectangular coronat per un 
frontó. Les seves marques 
horàries van de les 7  a les 6. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

5 Rellotge de Can Bonamossa 
  

1873 

La casa de Can Bonamossa 
és un edifici a la Plaça de la 
República del poble de 
Dosrius construït al segle 
XVI. El seu rellotge té forma 
circular amb un frontó amb 
la data de 1873. Les 
marques horàries van de les 
7 a les 6. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

6 Rellotge de Can Valls 
  

1897 

La masia de Can Valls és un 
edifici dels segles XVI-XVII, 
ampliat al segle XIX que es 
troba al veïnat Batlle de 
Dosrius i que dona nom a la 
urbanització. El seu rellotge 
té una forma circular a dos 
colors amb les marques 
horàries de les 6 a les 5. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

7 Rellotge de Can Farrerons 
  

 

La masia de Can Farrerons 
es localitza al Far i va ser 
probablement construïda al 
segle XVI.  El seu rellotge té 
forma circular, amb 
marques horàries de les 6 a 
les 3. A la part inferior, una 
serp es dirigeix cap a la 
marca de les 12. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

8 Rellotge de Can Brunet 
  

 

La masia de Can Brunet 
s’ubica al veïnat del Far i va 
ser construïda als segles 
XVI-XVII. El seu original 
rellotge és rectangular amb 
un gall a la part superior i 
dibuixos de raïm als angles. 
Les marques horàries 
oscil·len entre les 8 i les 4. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

9 Rellotge de Can Sarandico 
  

 

La masia de Can Sarandico 
és un modest edifici de 
principis del segle XIX. El seu 
rellotge, de factura força 
rústega, és ovalat en un 
requadre amb un frontó, 
amb marques que van de 6 
a 6. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

10 Rellotge de Cal Guinardó 
  

1931 
La masia de Cal Guinardó, al 
veïnat de Batlle de Dosrius, 
és un edifici residencial 
construït entre els segles 
XVII i XVIII que presenta a la 
seva façana aquesta rellotge 
amb motius florals, amb 
marques de 6 a 6 i datat a 
l’any 1931. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

11 Rellotge a la Urb. Can Figueres 
  

1988 

Esgrafiat a la façana d’un 
edifici modern de caire 
residencial, aquest rellotge 
representa el sol, un gall i un 
mussol. Apareixen corbes 
de declinació solar i signes 
del zodíac. S’hi pot llegir 
“Totes les hores fereixen, la 
darrera mata”. 
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12 rellotges de sol que marquen les 12 hores a les terres de Dosrius 
 

12 Rellotge a la Urb. Can Figueres 
  

1991 
Esgrafiat a la façana d’un 
edifici modern de caire 
residencial, aquest rellotge 
representa el sol, un gall i un 
mussol. També hi apareixen 
animals i estris relacionats 
amb la cacera i a la part més 
inferior, productes del 
camp. S’hi pot llegir: “Jo 
sense sol, tu sense fe, no 
som res”  

 
 

 
  

 


