Els Casals
Begues
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Al Pla Vaquers
A 1 km al sud de la carretera de Begues a Olesa, a l'alçada de la
cantera Aricemex, S.A.
338

Coordenades:

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

41.32816
1.86647
405142
4575807

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
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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08020-424
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Dolent
Tots els elements del conjunt estan en ruïnes.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08020A01100003
Oriol Vilanova
dt., 06/10/2009 - 02:00

Conjunt arquitectònic rural format per les ruïnes de diversos elements:
- Un antic mas, del qual tan sols resta part de l'edifici de planta quadrada, de dos pisos, amb el sostre
enrunat, que era a un sol vessant, i els trespols també enrunat. Aquesta edificació ocupa una superfície de 31
m2. Està adossada a la cantonada oest d'un baluard rectangular fet de blocs irregulars de pedra i fragments
de maó lligats amb morter de calç, que ocupa una superfície total de 570 m2. Aquest baluard delimita
l'espai de l'antiga era del mas, avui envaïda per la vegetació, i estava compartimentat en dues zones
dividides per un mur disposat transversalment entre els murs nord-oest i sud-est del baluard. Cal destacar el
portal d'entrada i sortida per a carros que hi ha a l'extrem nord del mur nord-est, fet de maó vist i coronat
amb un arc escarser, així com la porta d'entrada a l'edifici en ruïnes situada a l'exterior del mur oposat,
també de maó vist i amb arc escarser, tot i que de dimensions més reduïdes, doncs s'utilitzava per al pas de
persones. - Un antic corral situat a 140 m al nord-est del mas (UTM X=405350; Y=4576098), que abasta
una superfície aproximada de 360 m2 i està també en ruïnes. Era de planta rectangular i actualment està
molt envaït per la vegetació, factor que dificulta la seva observació i descripció. - Un pou circular de pedra,
amb un diàmetre de boca de 5,30 m i un gruix del mur de 50 cm. Està cobert amb una cúpula de maó pla, i
el fons està cobert de pedres caigudes. Té una profunditat de 6,50 metres des d'aquest nivell de runes fins al
sostre.
- Un segon pou circular de pedra, enderrocat, amb un diàmetre de boca de 2,10 m. També presenta un nivell
d'enderroc al fons, de manera que la profunditat és de 6,10 m fins a l'alçada màxima conservada. El gruix
dels murs és de 70 cm. Està molt envaït per la vegetació.

Pàgina 2

Pàgina 3

