Cases de la Llobeta
Aiguafreda
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Oriental
C. de la Llobeta, 21

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

41.77748
2.24934
437616
4625343

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

08014-31
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Eclecticisme
XIX
Regular
El revestiment exterior es troba deteriorat i estan afectades
d'humitats.
Inexistent
IPA 28343
Fàcil
Sense ús
Privada
7756007DG3275N0001TY
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dc., 12/12/2012 - 01:00

Descripció
A la Colònia Llobeta hi ha diverses cases que van construir-se a finals del segle XIX com a
residències temporals. Es tracta de dos volums de mateixes dimensions i característiques,
que es situen a banda i banda del camí d'accés. Són de planta rectangular i consten de
planta baixa i pis. Tenen la coberta composta a dos vessants amb el carener paral·lel a la

Pàgina 1

façana, excepte al cos central que és perpendicular. La composició de les façanes està
definida per una marcada simetria, amb eixos d'obertures d'arc escarser amb motllures
superiors. Algunes de les finestres del pis principal tenen sortida a balcons de baranes
forjades. El cos central té la finestra del pis tapiada i està rematada per un òcul. A nivell
interior, estan distribuïts en vivendes independents a les quals s'accedeix per l'escala
situada al cos central. El tractament exterior és arrebossat i pintat amb les obertures de
diferent tonalitat. Seguint el camí hi ha diverses cases, entre les que destaca la situada
davant de la masia, amb una tribuna a la façana i capcer sinuós.
Observacions:
A l'Inventari- Catàleg del POUM d'Aiguafreda consta com a Masia de la Llobeta 2; a l'IPA es
diu Colònia Llobeta

Història
Les cases de la Llobeta les va fer construir Josep Pi i Buixó per allotjar-hi els estiuejants que hi
feien estada. Segons un testimoni gràfic de principi del segle XX, el cos central d'una de les
cases tenia més alçada i s'obria a la part superior amb un finestral geminat.
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