Cal Pepet de la Creu
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
La Creu - Tres Cases, núm. 14
414

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

41.31833
1.9092
408704
4574670

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
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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08020-452
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Regular
Tot i que l'estructura arquitectònica de l'immoble està
perfectament conservada, els acabats presenten un grau
considerable de degradació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08020A02100034
Oriol Vilanova
dv., 26/03/2010 - 01:00

Edifici agrícola de planta rectangular amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble
vessant amb la carena perpendicular a la façana. Aquest edifici principal té diversos cossos
adjacents, corresponents a diverses fases constructives, al sector sud, utilitzats antigament
per a diverses tasques agrícoles. A la façana de l'edifici principal, molt senzilla, les
obertures presenten una disposició simètrica, destacant les tres portes d'entrada de la
planta baixa, d'arc rebaixat, una d'elles més ample que les altres dues. Sobre les portes, a
l'alçada del primer pis, es troben les finestres, rectangulars, una d'elles amb barana de
ferro, recte. La superfície de les façanes està arrebossada amb calç blanca. A l'interior,
aquest encalat es troba en un avançat estat de degradació, restant a la vista l'aparell
constructiu, fet amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç i sorra. Les
edificacions adjacents presenten la planta rectangular i teulada a un sol vessant. A l'interior
de l'edificació adossada a la façana de l'edifici principal resta una menjadora de fusta i una
finestreta per on hom abocava el gra i el menjar per als animals.

Història
Segons Xavier Parellada (veure bibliografia), aquesta casa ja apareix documentada l'any 1849,
així com al salpàs de l'any 1880, amb els noms de Cristòfol de Collfe, Pau Vendrell de Collfe i
Cal Mas de Collfé.
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