Cal Fuster
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Camí Ral, 52
360

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

41.33309
1.9147
409185
4576302

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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08020-101
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Regular
A causa de la restauració, alguns elements de l'immoble han
estat parcialment modificats, com els marcs de les finestres de
la façana.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 9264108DF0796S
Oriol Vilanova
dj., 18/06/2009 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes i teulada a doble vessant amb
carenera perpendicular a la façana principal, que és de composició molt senzilla. Presenta a
la planta baixa el portal d'entrada centrat, amb arc carpanell i porta de doble batent; a cada
costat d'aquest hi ha dues finestres verticals, les de la dreta lleugerament més separades
que les de l'esquerra. A nivell del primer pis, hom troba, al centre i just a sobre de la porta
d'entrada a l'edifici, una porta de doble batent amb balcó amb barana de ferro. A la dreta
d'aquesta porta hi ha dues finestres quadrades, mentre que a la seva esquerra n'hi ha
únicament una. Cal destacar, entre aquesta finestra i la del centre, un rellotge de sol. Per
últim, per sobre del primer pis s'ubiquen les golfes, ja a l'espai definit pel doble vessant de la
teulada, amb una única finestra, petita, d'arc de mig punt, al centre de la part superior de la
façana, en simetria amb l'eix vertical definit per la porta d'entrada a l'immoble i la porta amb
balcó del primer pis. Totes les obertures de la façana, a excepció d'aquesta darrera,
presenten porticó de fusta. Cal destacar el ràfec de la teulada, amb decoració de maó de
forma dentada o serrada. Totes les façanes de l'edifici presenten un arrebossat de color
blanc.

Història
Aquest mas apareix documentat al salpàs de l'any 1880 amb el nom de Cal Fusté Térmens.
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Pàgina 2

Pàgina 3

