Carrer Major
Begues
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer Major
369

Coordenades:

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

41.33057
1.92372
409936
4576013

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:

08020-83
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Neoclàssic Modernisme Noucentisme Historicista

Popular

Segle
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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XVIII
Bo
Cal dir que l'evolució històrica del propi carrer ha transformat la gran
majoria de les vivendes d'aquest carrer, per bé que les esmentades
conserven els trets estilístics originaris.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova
dc., 10/06/2009 - 02:00

Carrer principal del poble de Begues, conformat pels habitatges que van de número 4 al 60. En tractar-se
d'un carrer històric, els habitatges que en formen part pertanyen a diverses tipologies arquitectòniques,
trobant-se des de grans cases d'estil historicista, com Can Torras (avui l'Ajuntament), o de grans
terratinents, com Cal Pere Vell, fins a cases de menestrals i gent de la terra, com les cases dels números 60,
58,54,53, 52, 46, 45, 44, 42, 41, 36B, 33-31, 28, 26, 23, 20, 8, 6 i 4, que arquitectònicament es corresponen
amb les anomenades cases de comparets: es tracta de cases entre mitgeres amb dos o tres plantes i teulada
de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal, amb amples portades d'entrada
d'arc escarser, antigament utilitzades per al pas de les bèsties de tir, i una porta rectangular, més petita, al
costat, per al pas de les persones. Les obertures de les façanes acostumen a estar disposades simètricament;
poden haver-hi dues a cada planta, alguna d'aquestes amb balcó amb barana de ferro forjat. A la planta
baixa solia haver-hi els cups, magatzems i un pati posterior, mentre que els pisos superiors eren destinats
pròpiament a habitatge.

Història
Correspon a un antic tram del camí ral, on es va formar un nucli de cases a partir del segle XVIII.
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