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       Masies de Lliçà d'Amunt 
Podem  observar  que  Lliçà   d'Amunt  té   algunes 
masies,   les  quals   poden visitar   exteriorment i 
veure la seva majestuositat,  comencem la nostra 
ruta per la masia de Moncau.

Masia de can Moncau

La masia de Can  Moncau està ubicada  al veïnatge 
que es troba entre ca l'Orlau i can Dunyó. Aquesta 
masia del  segle XVI data de l'any 1553 rep el nom 
del propietari original Moncau. 

La família Moncau  venien  d' una pagesia mitjana 
benestant,  de  manera  que  alguns  membres 
d'aquesta  nissaga  van  ocupar  el  càrrec  de 
responsabilitat  del  govern  de  la  baronia  de 
Montbui.  L'any  1835  Maria  Moncau  heredera   i 
pubilla  de  mas  Moncau  es  va  casar  amb  Josep 
Rovira,  hereu del mas homònim de Santa Maria de 
Llerona. Així els Rovira de Villar es van convertir en 
un dels majors propietaris del Vallès.

En segon lloc tenim la masia de la  Torre del Pla, 
que està  situada al pla de Lliçà d'Amunt. Segons 
una  hipòtesis,   la  Torre  del  Pla  hauria  estat   el 
centre  d'una  gran  propietat  en  el  període  romà. 

Aquesta  masia  estava  habitada   per  un  senyor 
anomenat Licius, i aquest nom va determinar  que 
el  poble  d'  avui  dia  es  digui   Lliçà.  A  l'època 
medieval i  moderna, el monestir de St Miquel del 
Fai gaudia del  domini del mas. En el segle XVIII, la 
població de la parròquia amb el tributs que havien 
de pagar es van endur la Torre.  

Continuem la ruta per la  masia de ca l'Artigues de 
la Serra. 

Ca l'Artigues de la Serra

Les  primeres  referències  de  la  família  Artigues 
daten del segle XIII, concretament de l'any 1232, es 
parla de Bernat d'Artigues. La família del qual va 
heretar el mas l'any 1348. La crisis del segle XIV, 
que va provocar la  ruïna de moltes famílies,   va 
beneficiar la família Artigues. Al llarg del segle XV 
van  anar  ampliant  el  seu  patrimoni  amb  masos 
abandonats,  com és  el  cas  del  Mas  de  la  Serra, 
propietat  d'Antoni  Artigues.  D'aquesta  manera  a 
finals del període medieval, la família Artigues va 
aconseguir un nivell d'econòmic  força alt. 

La dinàmica positiva es va acabar quan la família 
Artigues va haver de vendre les seves propietats per 
satisfer  les  seves  necessitats.  L’any  1644  Paula 
Artigues amb el  seu marit Miquel van aconseguir 
recuperar el mas Artigues.

Masia de Ca l'Orlau

La  masia de ca l'Orlau, la darrera de la nostra 
ruta,  està  situada  al  límit  sud-est  de  Lliçà 
d’Amunt. Les terres del mas entren a la població 
veïna de Lliçà de Vall, fent partió amb les del 
mas Torres. La seva història ens diu que en el 
segle XIX, era una propietat de Puig de Samuls, 
la qual també posseïa el mas vell de can Dunyó. 
Aquesta  família  es  va  convertir  en  una  de  les 
principals  nissagues  de  propietaris  rurals  de  la 
comarca.  Per  aquest  motiu,  ca  l’Orlau  va 
esdevenir  una  masoveria.  Actualment,  encara 
manté una tasca agropecuària.
  


