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08020-55
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XX
1909
Regular
Les reformes s'han fet sense respectar el cromatisme original.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Si, IPA, nº 18111
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Begues
Oriol Vilanova

Data de registre de la fitxa:

dv., 26/06/2009 - 02:00

Descripció
Edifici de planta quadrada amb planta baixa i pis, excepte a les cantonades sud-est i nordoest, que queden rematades per una torratxa d'un sol pis. Es tracta d'un edifici senyorial,
amb decoració d'estil modernista, tot i que les façanes nord i oest mai han tingut decoració.
La façana sud, que dóna al carrer Major i que fou l'entrada original a l'immoble presenta, a
la planta baixa, tres portals coronats amb arc conopial; el del centre més ample que els
laterals, que actualment estan tapiats. Entre aquestes entrades hi ha un sòcol que presenta
un arrebossat de color salmó. A nivell del primer pis, o pis principal, les obertures estan
situades simètricament sobre les portes de la planta baixa, ja descrites. Es tracta de portes
coronades per arcs carpanell emmarcades amb decoració de motius vegetals i florons al
centre de l'arc, i rematat amb volutes als extrems. Aquestes portes donen accés a balcons
amb barana de ferro forjat, més ample en el cas de la finestra central. La part alta de la
façana està coronada per una balustrada que presenta, a la part central, un frontó de
formes ondulants i decoració vegetal a la seva superfície, en aquest cas unes tiges que
envolten un ull de bou.
Cal destacar que la cantonada sud-est, com ja s'ha dit, està rematada per una torratxa que
sobresurt en un pis de la resta de l'edifici. Aquest pis superior presenta dues finestres a
cadascuna de les quatre cares de la torratxa; aquestes finestres tenen barana decorada
amb motius vegetals i coronades per un frontó triangular, a mode dels frontons de l'art
clàssic. La torratxa està coronada per un sostre a quatre vessants.
La façana est, que dona al passeig de l'Església, presenta una disposició de les obertures
idèntica a la ja descrita per a la façana principal, per bé que a les portes del primer pis els
balcons són tots iguals, sense que el central presenti unes dimensions més grans que els
laterals. Igualment, la balustrada de la part superior és de ferro forjat, més senzilla. La
superfície de les façanes és de color salmó trencat.
Com ja s'ha indicat més amunt, les façanes nord i oest han perdut la seva decoració
original, restant les finestres rectangulars, sense balcons ni motius ornamentals de cap
tipus. Igualment, la torratxa de la cantonera nord-oest de l'edifici està coronada per un terrat
pla.
Pel que fa a l'interior de l'edifici, aquest està totalment reformat.
Observacions:
L' edifici originalment quedava adossat a diverses cases que ocupaven el solar que es
convertí en la plaça Camilo Riu. L'enderrocament d'aquests edificis va convertir en façana
l'antiga paret mitgera reformada amb noves obertures.

Història
L'edifici del Petit Casal, d'estil modernista, va ser fundat el 1909 per Jaume Petit. Va esdevenir el
centre social de la gent de dretes a principis del segle XX. Esdevingut una botiga de queviures,
popularment se l'ha anomenat Colmado.
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