Ajuntament Vell
Collbató
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Pau Bertran, 25
Al carrer Pau Bertran
390

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

41.57046
1.82668
402177
4602751

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

Descripció
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08069-76
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX-XX
1888
Regular
Va ser adobat fa uns anys, però té problemes d'humitat i de
manteniment.
Legal
BCIL 924-1 (Consell Comarcal Baix Llobregat 26/4/2004)
Sí; IPA: BLL-06.041; 924-I
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Collbató, Bonavista, 2, Collbató (08293)
Assumpta Muset Pons
dj., 24/02/2011 - 01:00

L'Ajuntament Vell és un edifici petit i modest, format per soterrani, plantes baixa i
residencial, golfes i pati. Les parets perimetrals combinen la pedra, la tàpia i el maó.
L'arrebossat és de morter i la coberta a dues aigües. La façana està encarada al nord i té
un portal de pedra, amb la data de 1888 gravada a la llinda; un balcó amb barana de ferro
forjat al primer pis i finestres de mig punt a les golfes.
Tret del portal, que devia ser refet amb pedra per donar un toc de distinció a la Casa
Consistorial, la resta de l'edifici no té elements destacables.

Història
El 9 d'octubre de 1898 el consistori de Collbató, presidit per Josep Matalonga Vacarisses, va
acordar comprar a Josep Bertran, per 600 pessetes, la casa del Raval, núm. 19, que ja ocupava
com a llogater. Aquell mateix any s'hi van fer importants reformes (es van adobar la paret del
patí i la teulada, es va fer una cisterna i es va habilitar la presó a l'antic celler). També es va
col·locar una làpida commemorativa, que ara és al Museu de Coses del Poble. El 1915 s'hi va fer
un altre adob i el 1949 es va encarregar als mestres d'obres del Bruc, Josep Mera i Facund
Ferrer, el canvi de les bigues de la teulada que estaven corcades.
Va ser la seu de l'Ajuntament fins l'any 1977. Després ha acollit el Casal d'Avis, la Biblioteca,
l'Escola de Música i les entitats del poble.

Bibliografia
ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, Collbató, Ajuntament, L. 514; i L. 7, f. 33.
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