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Begues
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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
c. Gaudí, 1
382

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

41.33119
1.91257
409004
4576094

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

Descripció
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08020-326
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVI
Bo
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 9866204DF0796N
Josep Anton Pérez
dj., 04/06/2009 - 02:00

Masia de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes; la teulada és assimètrica, a dos
vessants i amb carener perpendicular a la façana principal. La masia s'assenta en un nivell
superior al del carrer i s'articula amb planta baixa, pis i golfes. A l'extrem E de la façana
principal hi ha un cos secundari adossat. La façana principal té una porta de mig punt,
construïda amb carreus de pedra disposats a manera de dovelles a la part de l'arc, i com a
muntants als laterals de l'obertura. El primer pis es completa amb tres finestres, dues al cos
central i una a la part adossada. El segon pis compta amb tres finestres i dues petites a la
planta de les golfes. La composició de la façana és plana i no hi destaca cap element
arquitectònic rellevant, excepte un rellotge de sol.

Història
Aquest mas ha rebut diversos noms al llarg de la història: Mas Desbruguer, Mas Torra, Mas
Martí i l'actual Can Martí. Com a Mas Torra, apareix documentat en un capbreu de l'any 1391, en
propietat de Bonanat Torra, un cognom que desapareix amb les pestes de finals del segle XIV.
En un capbreu de 1458 s'esmenta a un tal Bernat Vendrell com a home propi, soliu i afocat pel
Mas Torra. Del 1551es conserva un testament on es diu que Jaume Rossell és hereu i propietari
del Mas Torra. Al capbreu de 1595 s'esmenta el Mas Torra, al Puig de la Vila, declarat per
Jaume Rossell i derruït, que sembla correspondre a l'antecedent de l'actual Can Martí. Limita a
l'est amb Antoni Vendrell, al sud amb Gabriel Romagosa, abans Eulàlia Girona, a l'oest amb
Jaume Garau i al nord amb Joan Sadurní i l'alou del rector de Begues. Jaume Rossell també
declara un Mas Bruguer al mateix Puig de la Vila i que diu que és a continuació de l'anterior. El
1643 es produeix l'enllaç entre Margarida Rossell, filla de Joan Rossell de Begues, amb Anton
Martí, natural de les Gunyoles; el 1756 consta com a propietari del Mas Torra en Joseph Martí,
cognom que canvia la denominació de la casa per la de Mas Martí. El 1819 s'esmenta en un
capbreu el Mas Martí, abans Torra i abans Desbruguer. Poc després, el 1849, ja es coneix la
casa com a Can Martí, nom que ha arribat fins els nostres dies.
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