Mas Alemany
Begues
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Capçalera del Torrent de l'Om
Extrem est del terme de Begues, límit amb Gavà
283

Coordenades:

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

41.33589
1.91339
409079
4576615

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
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08020-341
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani
XIII
Dolent
Enrunat
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08020A00400002
Josep Anton Pérez
dv., 17/07/2009 - 02:00

Mas enrunat de planta rectangular, de l'estructura del qual es poden observar els murs perimetrals i un mur
transversal a l'interior, que hauria dividit l'espai en dos sectors. La fàbrica és de pedra, bàsicament gres
vermell típic del Massís del Garraf. Destaca, entre les filades de pedres del mur sud - est, una filada feta
amb lloses disposades lateralment a mode d'"opus spicatum", així com alguns carreus dels muntants de la
porta d'entrada al mur nord - oest.
Les ruïnes de l'edifici ocupen una àrea aproximada de 125 m2, i els murs tenen un gruix mitjà d'uns 70 cm

Història
Alguns autors suggereixen una antiguitat medieval (s. XIII), data que el lligaria amb Ramon Alemany, baró
de Cervelló, mort el 1229 durant la conquesta de Mallorca. Al segle XIV el Mas Alemany limitava amb el
Mas Conquista o Albareda, i era esmentat com a propietat d'Alemany de Cervelló, altres vegades com a
propietat de l'Hospital de Cervelló (Olesa), que fou una donació d'Alemany de Cervelló a l'Hospital fundat
pel seu antecessor Guillem II de Cervelló. En un document de l'any 1665 de l'Arxiu de la Baronia
d'Eramprunyà, s'esmenta el Mas Alemany com a situat a Sant Miquel d'Eramprunyà al lloc de Les Valls, i
estava junt i aglevat amb el mas Torelló i el de Les Planes, aquest darrer a la parròquia de Begues. No es
mencionen els límits per ser molt extensos, però limita amb el mas Cortils i es troba als límits de Gavà i
Begues. L'any 1572 s'estableix a Antonio Campamar. Entre 1569 i 1692, als llibres de baptismes apareixen
els Campamar del Mas Alemany (Yzabet, Antich Pau, Mariagna i Sebastià). L'any 1759 es menciona Joan
Petit del Mas Alemany. L'any 1849, hi vivia en Joan Marcé. Tot i que la masia va ser habitada per la família
del "peó" (Jaume Marcé Romagosa) fins a començaments del segle XX (van marxar a Cal peó, del carrer de
Sant Cristòfor), sembla que la masia es va enderrocar expressament pels seus propietaris per evitar pagar
impostos.
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