Can Cortines i Antic Ajuntament
Tagamanent
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Vall del Congost
Situada a la C-17, poc abans del trencant d'Aiguafreda.

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

41.75908
2.25006
437658
4623299

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08276-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Regular
L'interior d'aquestes construccions està força deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00014
Anna M. Gómez
dc., 21/03/2001 - 01:00

Descripció
Aquest conjunt format per la casa de Can Cortines i l'Antic Ajuntament o Can Fontanals,
van patir una evolució històrica i arquitectònica ben diferenciada que s'aprecia amb la
diferent tipologia emprada.
Can Cortines és una caseta de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent de dimensions
reduïdes i construcció simple. Està formada per planta i pis, presentant una coberta a dues
vessants, una porta central amb dues finestres disposades de forma geomètrica a la part
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baixa i tres finestres disposades de forma lineal a la part de dalt. A sobre d'una d'aquestes
obertures, la de més a la dreta, hi ha gravada la data de 1707. La tècnica constructiva es
basa en blocs de pedra local lligats amb morter, amb una solució d'obra i un arrebossat a
sobre. En una de les reformes de la casa, aquesta quedarà més vinculada a can Fontanals,
unificant-se les dues construccions amb un petit tancat que les separa de la carretera
nacional.
Can Fontanals, es tracta d'una construcció més moderna feta d'obra i totxo, constituint una
estructura de planta rectangular de teulada a una sola vessant coberta amb teula aràbiga i
amb una disposició de planta i pisos, la disposició dels quals és simètrica. La planta baixa
presenta la porta principal centrada i emarcada amb totxo (element arquitectònic molt
utilitzat a partir del segle XVIII) i amb dues finestres situades a banda i banda; mentre que a
la planta superior s'hi ubiquen 3 finestres de mateixes característiques que les anteriors.
Observacions:
S'ha fet una fitxa conjunta de les dues cases perquè la gent de Tagamanent n'ha fet una
associació indistinta, i se'n parla com si fos un sol conjunt. Tot i que es tracta de
construccions ben diferenciades.

Història
Les poques informacions històriques a part de la data ben conservada de 1707 i la factura
moderna de la construcció, ens l'aporten els diferents registres cadastrals del segle XIX i XX. La
seva situació preferent sobre la via de comunicacions principal entre Barcelona-Vic va afavorir
l'emplaçament d'aquestes construccions. Les parades dels transportistes i comerciants eren molt
més freqüents que a l'actualitat, i moltes cases construïdes prop de les carreteres van esdevenir
un punt de parada, per descansar el bestiar o per al proveïment. En el cas de Can Cortines, com
demostra la documentació, aquesta propietat també posseïa el seu tros de terra, d'ús particular
amb un zona d'horta i unes feixes. Tot i que actualment està ben encaixonada a un petit entrant
de l'actual C-17, amb l'antiga carretera havia gaudit de més espai. El cas de Can Fontanals fou
diferent, aquesta casa, propietat de Josep Aragall Fontanals al 1912, va esdevenir antic
ajuntament quan aquest fou traslladat d'Aiguafreda, municipi del qual depenia Tagamanent a
mitjans del segle XX, també va ser escola nacional, un breu període de temps, conservant
encara al seu interior restes del mobiliari d'aquest moment. La significació d'aquestes
construccions rau en el seu paper aglutinador de caire municipal i cultural, ja que la història
municipal de Tagamanent, al llarg del segle XX va passar per diverses fases d'adequació
donada la disgregació que patia el municipi.
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