Rellotge de sol de Mas Roig - 2
Begues
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
La Costeta
391

Coordenades:

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

41.32525
1.91083
408850
4575436

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08020-407
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Regular
Tota la superfície del rellotge presenta esquerdes a la pintura, tot i que
no són de gran importància.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cadastral: 08020A01000009

Mas Roig
Rellotge de sol de Mas Roig - 1

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Oriol Vilanova
dj., 24/09/2009 - 02:00

Rellotge de sol vertical, fet en pintura sobre l'arrebossat de la superfície de la façana sud-oest del Mas Roig.
Està representat en forma circular dins d'un quadrant rectangular de color blanc. El rellotge pròpiament dit
presenta dos marcs circulars concèntrics: un exterior de color blau fosc, i un interior de color blanc, on es
llegeixen les xifres horàries, vermelles, de numeració aràbiga, d'esquerra a dreta: "8-9-10-11-12-1-2-3-4-56-7". També de color vermell són unes línies primes que ressalten els límits d'aquests marcs circulars
concèntrics.
El fons del rellotge és de color blau clar, trencat. A la part superior es conserva el gnòmon del rellotge, a la
base del qual hi ha una petita circumferència de color vermell, de la qual surten unes línies disposades
radialment vers les xifres horàries. Del quadrant rectangular en el qual s'inscriu el rellotge cal destacar, a la
part inferior, un motiu decoratiu vegetal que representa un arbre baix amb el tronc i les branques vermelles i
una fulla de color blau a cada extrem, que destaca així del fons blanc de la superfície del quadrant.
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