Valoració dels punts a tractar a la reunió de la comissió de Patrimoni del 26.10.2020
Entenem que en primer lloc cal llegir i aprovar, si s’escau, l’acta de la reunió anterior.
Casa c. Sant Domènec 18-20
Tal com ja hem manifestat en altres ocasions a la Comissió en tractar de la rehabilitació i/o
reforma de cases de cos, el CEB no vol posar dificultats a la rendibilització i adaptació a les
necessitats actuals dels habitatges antics, sempre que això no impliqui l’alteració d’elements
importants del patrimoni que contenen, i especialment de les façanes visibles des de la via
pública.
En aquesta línea, no veiem cap impediment al projecte presentat excepte en el tractament de
la façana principal, on considerem que cal aprofitar la ocasió per a recuperar els elements
característics que s’han perdut per les reformes fetes en les darreres dècades. En aquest sentit,
el projecte preveu recuperar l’entrada principal (que havia estat convertida en finestra), però
ho fa creant una obertura rectangular de llinda plana. Tal com s’observa a les diferents
fotografies antigues que es conserven dels ravals construïts al s.XIX com és el cas, totes les cases
sense excepció tenien el portal amb un arc rebaixat. També era així en aquest cas tal i com es
pot comprovar a les dues fotografies dels anys 50 que adjuntem. Igualment, tant les portes
principals com les finestres i balcons estaven emmarcades, detall que no es pot comprovar en
les fotografies adjuntes per la llunyania de la casa, però que és perfectament visible en les cases
més properes.

↑

↑
Per tot l’esmentat, i seguint el costum constructiu tradicional de l’època, considerem que la
recuperació de la porta d’accés s’ha de fer dotant-la d’un arc rebaixat, el qual ha d’estar
emmarcat igual que els balcons i la finestra superior com s’observa al croquis adjunt.

Torre Montserrat (passatge Sant Martí)
Malgrat que el color escollit pot ser una mica polèmic, atès que queda dins dels admesos per la
normativa vigent i que no es tracta d’una edifici històric tradicional sinó d’una torre moderna
d’estiueig, no ens hi oposem. Tanmateix, pensem que seria oportú diferenciar cromàticament
els emmarcats de les obertures de la façana en planta baixa.
Considerem tanmateix que per a evitar situacions com aquesta, seria desitjable que
s’encarregués la elaboració d’una taula de colors com ja han fet altres municipis.
Les Planes
A començaments del s.XX (fotos adjuntes), les dues façanes principals (frontal i llevant) estaven
encalades amb el clàssic color blanc, el qual s’havia conservat fins que fa poques setmanes va
ser substituït pel color ocre acabat de pintar. Aquest color no s’ajusta ni al color que ha tingut
històricament ni al tradicional de les masies beguetanes, i d’altra banda ni s’integra amb l’entorn
(com ho faria un arrebossat amb terres del lloc) ni en destaca, com seria el cas del color blanc,
perdent la imatge i la elegància que tenia. D’altra banda, cal dir que les parets del cos posterior
(potser el més antic) eren de pedra vista amb un arrebossat parcial de junta ampla fet amb
morter de calç i sorra local com era tradicional en els murs més discrets (i antigament també en
els principals de moltes masies modestes).
Per tot l’esmentat, atesa la importància de la masia i per la pèrdua de qualitat i característiques
tradicionals que ha sofert, considerem que caldria que recuperés el color blanc tradicional
respectant la pedra vista dels carreus cantoners, obertures i columnes de la galeria. Respecte
les parets dels cossos posteriors, desconeixem si són fàcilment recuperables. En cas contrari
també s’haurien de repintar de blanc.

Altres temes que volem demanar a la Comissió
Finalment, i fora de l’ordre del dia previst, volem comentar i demanem que consti en acta, que
considerem molt necessari que el catàleg de patrimoni en elaboració sigui presentat a la
comissió tan aviat com sigui possible (abans de sotmetre’l a exposició pública), per tal que pugui
recollir les aportacions de la Comissió. De fet, per a avaluar els punts objecte d’aquesta reunió
l’ajuntament ens ha avançat algunes fitxes del catàleg sense que ara per ara no coneguem res
més del seu contingut.
I també considerem que hauria de ser objecte de deliberació a la comissió el nou projecte
d’ordenació del SNU atesa la importància que té per la conservació del patrimoni tradicional de
Begues, bona part del qual es troba dins d’aquest àmbit.
Centre d’Estudis Beguetans, 25 d’octubre de 2020

