Passatge de la rectoria
Santa Perpètua de Mogoda
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Vallès Occidental
Nucli antic
Prop plaça de l'església

Coordenades:

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

41.53578
2.17867
431487
4598562

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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08260-43
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Goretti Vila i Fàbregas
dc., 22/04/2009 - 02:00

El Passatge de la Rectoria es troba en el centre del nucli antic. El tram protegit pel PEPPASPM va del carrer
de Santa Isabel al carrer de Sant Josep. Forma part del traçat d'un camí rural que des del centre de la vila
duia cap als camps de conreu que rodejaven la ciutat. Amb el temps ha quedat inserit dins la trama del
primer creixement del centre del nucli antic. Aquest passatge per a vianants comunica la plaça de l'església
amb l'avinguda de Santiga, talment com si fos una escletxa a través de les antigues illes del centre de la vila.
La singularitat del seu traçat ve donada per la forma de les parcel·les que hi limiten. Les dimensions estretes
de 2 a 4m d'amplada i el curt recorregut (uns 50m) d'aquest passatge no ha facilitat el canvi de la seva
morfologia; també hi ha contribuït el fet que no hi ha cap accés directe a les edificacions.
L'acabat dels murs de tancament de les parcel·les, que donen façana a l'oest, és de còdols i sorra vista, igual
que les parets mitgeres de les cases que es situen al nord del passatge. En el costat est, hi ha un mur de totxo
massís arrebossat que ha substituït una antiga tanca. Al sud del passatge, en el punt en què comença a ser
estret es va col·locar l'arc de pedra de l'antiga porta principal de l'església de Santa Perpètua, ornamentat
amb unes inscripcions en llatí. El paviment és de material asfàltic continu.
És un dels exemples pintorescos i amb menys modificacions d'un antic carrer de la vila. L'església de Santa
Perpètua i les masies que encara subsisteixen formen un conjunt que fa referència als orígens del municipi.
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