Les Cases del Forner
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Avinguda Torres Vilaró, 47
382

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

41.32893
1.93205
410631
4575823

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08020-75
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Noucentisme
XX
1930
Regular
La majoria d'aquestes cases han estat força reformades.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova
dc., 10/06/2009 - 02:00

Conjunt de cases compreses entre els números 53, 55 i 57 del carrer Pineda; i els números
47, 49 i 51 de l'Avinguda Torres Vilaró de Begues. Es tracta de cinc cases unifamiliars
construïdes a la dècada dels anys '30 del segle XX que presenten una mateixa estètica
basada en les cànons del noucentisme que es donen a Begues. Així, es tracta d'edificis de
planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes i teulada a quatre vessants de teula àrab.
Tots els edificis disposen de la seva parcel·la, envoltada per un mur de tanca que les aïlla
de la via pública.
Com a trets estètics característics cal destacar la decoració als llindars d'algunes portes (p.
ex. Avinguda Torres Vilaró, 47), consistent en una faixa llisa en baix relleu, amb baixants als
extrems, els angles superiors de les finestres en forma esglaonada, o el sostre a quatre
vessants, de tipus vienés o centreuropeu. Algunes d'aquestes cases presenten una porxada
amb una galeria d'arcades de mig punt (p. ex. Avinguda Torres Vilaró, 49), o bé les golfes
formen un cos que sobresurt del vessant de la teulada (p. ex. carrer Pineda, 53). Les
façanes d'aquests immobles són llises, presentant la superfície del seu parament
arrebossada amb capes de diversos colors.
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