Plaça del Castell
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Baix Llobregat
Pl. del Castell
Part alta del nucli urbà de la vila

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

41.41781
1.92296
409993
4585699

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

08072-61
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani Popular
XX
Joan Pujol i Pasquet
Bo
Legal
Catàleg Municipal, 2005, núm. 62
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de
Llobregat

Fitxes associades:
Casal de Santa Magdalena (Casal dels Barons, «Castell de
Corbera»)
Autor de la fitxa:
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa:
dt., 15/02/2005 - 01:00

Descripció
Plaça rectangular situada al davant de l'entrada principal del casal de Santa Magdalena
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(façana de llevant), elevada uns tres metres sobre el carrer Major, i amb un petit desnivell
en arribar a l'entrada del casal, que se salva mitjançant una rampa. De la plaça surten unes
escales que l'uneixen amb la plaça de l'Església i unes altres que van cap al carrer de
l'Església. Per la banda nord es recolza contra la penya i els contraforts de Can Quim dels
Duros; per la banda de llevant ve limitada per les parets de Cal Sastre Titit. L'espai és de
dimensions reduïdes, i una part està habilitat pels jocs infantils; la resta està ben enllosat
amb pedra vermella. La plaça és ajardinada i preparada per al descans amb pèrgola (que
també té els pilars de pedra esmoladora), bancs i gronxadors infantils. La barana que dóna
sobre el carrer Major té pilons de fundició i rodons de ferro horitzontal.

Història
La plaça situada davant de la porta principal del Casal de Santa Magdalena fou preparada com a
tal arran la restauració del casal a finals del segle XIX. A mitjans del segle XX va ser rehabilitada
amb la fesomia actual.
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