Can Figueres
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Disseminat al Pla de Begues
A 500 m al nord del Raval de Sant Martí
419

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.342
1.92238
409840
4577284

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08020-29
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Regular
Alguns elements arquitectònics originals han patit reformes a
causa de la restauració de l'immoble.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08020A00100008
Oriol Vilanova
dc., 29/07/2009 - 02:00

Descripció
Masia molt reformada recentment. Consta de dos edificis principals, avui amb connexió
entre ells, i varis habitatges i annexes secundaris, tots tancats per un baluard. El dos cossos
principals s'uneixen en forma de "L", quedant l'angle recte interior en direcció sud oest.
L'edifici orientat en direcció est oest presenta teulada simètrica a dues vessants paral·lela a
la façana principal, amb un cos a l'extrem que configura una torre, de molta presència en el
conjunt. L'altre edifici, orientat de nord a sud, presenta la teulada amb la mateixes
característiques. Dos patis interns i una era estructuren els dos edificis i els seus annexes.
Com a element arquitectònic d'interès cal destacar un arc apuntat fet de pedra situat a
l'angle entre els dos edificis. També destaquen l'existència de contraforts en les façanes
que donen al sud dels dos cossos. La majoria dels paraments estan coberts amb
arrebossats moderns, però alguns són de pedra vista. El maó és utilitzat en ocasions per
emmarcar algunes obertures. Un dels annexes funciona com a estable a l'actualitat. A
l'interior destaquen les bigues de fusta. Una de les sales presenta unes creus gravades
sobre l'estucat del sostre.

Història
Abans de tenir el nom actual, sembla que primer fou el Mas Vendrell, després Sadurní de la
Costa i després mas Figueres de la Costa. Tenia el mas Cuadra annex (segons document de
l'arxiu de la Baronia d'Eramprunyà). Al capbreu de 1595, Ponç Montserrat Pau confessa que el
Mas Pau (abans Panyella de la Figuera) limitava a l'est i part del nord amb l'honor de Joan
Sadurní de la Costa, però aquest mas no es confessa. També s'esmenta el Joan Sadurní de la
Costa al límit est i nord d'una peça de terra de Joan Vendrell situada a prop del camí que va de
Santa Eulàlia al molí de Vallirana. Del 1567 (Toni Sadurní) al 1625 (Jaume Isidoro Sadurní)
consten els bateigs dels Sadurní de la Costa. L'any 1611, Joan Figueres (francès), es casa amb
Eleonor Sadurní. L'any 1703 es produeix la confessió d'Antoni Figueres del Mas Figueres abans
Sadurní de la Costa, junt l'annex mas Cuadra. L'any 1756 en una relació de propietaris
s'esmenta que Can Figueres té terres que van ser de Sadurní de la Costa. En un capbreu de
1819, Josep Font Campins, ciutadà de Barcelona, confessa el Mas Figueres, abans Mas
Figueres de la Costa. Arriba als nostres amb la propietat de la congregació Sagrada Família.
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