Cal Catequero / Cal Cataquero
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Disseminat al nord de la urbanització Bon Solei II
410

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

41.33995
1.92788
410297
4577050

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

Descripció
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08020-414
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
XIX
Regular
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova
dv., 02/10/2009 - 02:00

Conjunt arquitectònic conformat per una masia amb diversos cossos annexos, avui dia
compartimentada en dos habitatges. L'edifici principal és, així, de plata rectangular amb
planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a les
façanes principals dels habitatges en què ha estat compartimentat, orientades al sud-oest.
A l'extrem nord-oest s'alça un cos més elevat que la resta, amb idèntica orientació, però
més ample, en el qual destaca una galeria de tres finestres d'arc rebaixat emmarcades en
maó vist. Aquest cos té adossat al costat esquerre una segona edificació de planta baixa,
moderna, que correspon a un garatge. L'extrem dret del conjunt està ocupat per un
habitatge anomenat Cal Pelegrí. Arquitectònicament forma part de tot el conjunt, si bé es
distingeix la casa pel color groc trencat de la seva façana. A la part posterior de l'edifici,
orientada al nord-est, destaca un cos adossat, amb teulada a un sol vessant, el qual té, com
a únic accés, una finestra que serveix d'obertura a un antic cup, actualment fora d'ús.

Història
Aquest l'immoble apareix documentat en el salpàs de l'any 1880. Entre finals del segle XX i
començament del segle XXI ha sofert importants reformes.

Bibliografia
PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit

Pàgina 2

Pàgina 3

