Cal Pau dels Bous
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Mas Pascual, 9
375

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

41.31619
1.90484
408336
4574437

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:

08020-332
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 9266140DF0796N

Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Rellotge de sol de Can Pau dels Bous
Autor de la fitxa:
Oriol Vilanova
Data de registre de la fitxa:
dt., 02/06/2009 - 02:00
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Descripció
Masia de planta rectangular adossada a un altre per la part de llevant. La teulada és a dos
vessants i amb carener paral·lel a la façana principal. Consta de dos pisos. Totes les
obertures de la façana principal estan emmarcades en pedra. Al primer pis hi ha la porta
principal, una porta cotxera i una finestra tancada amb reixa de ferro. A la part superior les
obertures es distribueixen simètricament. Hi ha quatre obertures: una finestra cegada i un
altre oberta en ambdós extrems de la façana. Dos balcons centren la composició de la
façana, tenen volada i enreixat diferents, l'esquerre té volada més estreta i enreixat de
barres rectilini, mentre que l'altre presenta volada superior i el treball en ferro forjat amb
formes arrodonides. Enmig de la façana hi destaca un rellotge de sol. La façana es tanca
amb una senzilla cornisa de blocs de ciment sustentats per peces de ferro.

Història
L'aspecte actual d'aquest immoble és fruit d'unes importants reformes realitzades l'any 1925.

Bibliografia
AAVV (1999): "Inventari de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Begues, dins de
L'EIXARMADA, núm. 5, juny de 1999. Centre d'estudis beguetans.
PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit

Pàgina 2

