Plaça i carrer de l'església i
carrer dels Pins
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Baix Llobregat
Pl. de Església; c/ Església; c/ Pins
Part alta del nucli urbà de la vila

Coordenades:

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

41.41799
1.92302
409998
4585719

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Autor de l'element:
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:

08072-60
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani Popular
XX
1950
Joan Pujol i Pasquet
Bo
Legal
Catàleg Municipal, 2005, núm. 61
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de
Llobregat

Fitxes associades:
Església Parroquial de Santa Maria de Corbera
Rectoria de la parròquia de Santa Maria de Corbera
Cal Quim dels Duros
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Cal Sastre Titit

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
dt., 15/02/2005 - 01:00

Descripció
L'espai és delimitat per l'església parroquial de Santa Maria de Corbera, que hi dóna front, la rectoria, els
jardins de la rectoria i del castell, el casal de Santa Magdalena («Castell de Corbera»), Cal Tet, Can Quim
dels Duros, el mirador i el cementiri vell. Les dimensions de la plaça són d'aproximadament 15x15 m, amb
una urbanització dura, pavimentada amb llosa, i amb alguns arbres d'ombra; des de la plaça surt el carrer de
l'Església, estret, i que arriba fins la placeta dels Pins, sense pavimentar.

Història
Entre els segles XIII i XIX l'actual plaça de l'Església constituïa una petita explanada davant, d'una banda,
de l'entrada del castell (després davant de les runes del castell enderrocat) i, d'altra banda, del cementiri
primitiu i l'entrada de l'església parroquial de Santa Maria. Un cop enderrocat el castell, s'hi va construir una
tanca en l'accés a la plaça. El 1950 s'acabaren d'enderrocar les ruïnes del castell, es va construir la rectoria,
es van treure les parets de tanca de la plaça i es va executar l'arranjament de l'actual plaça segons el projecte
de l'arquitecte municipal, el 1955.
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