Cases del carrer d' Àngel Guimerà.
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
c. Àngel Guimerà 9- 15
366

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

41.33078
1.922
409793
4576038

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

08020-408
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova
dt., 29/09/2009 - 02:00

Descripció
Conjunt arquitectònic conformat per cases alineades que, tot i presentar unes
característiques arquitectòniques clarament diferenciades, confereixen entitat a la
confluència dels carrers Puigmoltó i Àngel Guimerà. Els immobles esmentats corresponen,
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respectivament, a la casa situada al número 1 del carrer Puigmoltó i a la situada al número
9 del carrer Àngel Guimerà.
La primera és una casa de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes, i teulada de
teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Presenta una
disposició simètrica de les obertures a la façana, situant-se la porta d'accés a l'edifici,
rectangular, a la part central de la planta baixa, flanquejada per dues finestres a cada
costat, igualment rectangulars. A nivell de primer pis s'ubiquen quatre finestres situades
simètricament a les esmentades per a la planta baixa. Per últim, el pis de les golfes
presenta únicament dues finestres, quadrades. El parament de la façana no presenta
pintura de cap mena, restant vist el ciment que l'arrebossa.
Pel que fa a l'edifici situat al carrer Àngel Guimerà, número 9, es tracta d'una casa de
petites dimensions, de planta quadrada, amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a un
sol vessant, i que conforma la cantonada pròpiament dita entre els carrers Puigmoltó i Àngel
Guimerà. Destaca, a la façana principal, que dóna al carrer d'Àngel Guimerà, la porta
d'entrada a l'edifici, d'arc escarser, sense decoració de cap tipus. A la dreta d'aquesta porta,
hi ha una finestra rectangular. A nivell del primer pis, situada simètricament sobre la porta
d'entrada, hi ha una única finestra, rectangular. Els paraments de les façanes presenten, a
la meitat superior, un arrebossat de color blanc. A la meitat inferior dels mateixos, aquest
arrebossat ha desaparegut, restant vista la capa de ciment que hi ha a sota.
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