












































   

 

        



 

 














    

 


  

situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

catàleg de béns a protegir

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Al centre del veïnat de Baseia, dins del Mas Cal Robusto.

DESCRIPCIÓ

La torre és una construcció de planta rectangular actualment només

visible des de l'exterior, en el mur de tramuntana del mas. Les seves

parets han conservat una alçada de 6m amb un afegit de 2m a la part

superior. La porta d'accés consta d'un arc de mig punt de grans dovelles  i

es troba al mur de llevant, prop de l'angle amb el mur del sud. En els

murs de la torre s'obren set espitlleres.

Adosada a la torre per l'angle sud-est hi ha un mur amb un gran portal

adovellat, que deuria pertànyer al clos fortificat o a una sala coberta

annexa a la torre.

El mur est és el que s'aprecia millor; hi ha tres espitlleres rectangulars,

notablement llargues, i una finestra a la planta pis enmarcada amb

diferent aparell. El parament el formen carreus grans i ben escairats; les

filades són seguides i d'altura homogènia.

La torre i el mur annex són datables dels segles XII o XIII. La masia

coneguda actualment com a Mas Robusto és d'una data molt posterior.

En el que actualment són estables dels animals destaca una gran porta

allindada.

Les característiques principals d'aquest element:

- material: carreus grans i ben escairats, de filades seguides i

d'altura homogènia

- estil: medieval

- època de construcció:  s. XII-XIII

- estat de conservació: bastant degradat i falta d'un bon

manteniment

- ús actual: habitatge - masia dins explotació agropecuària

- ús original: defensa - masia fortificada
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JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

El fet de la inclusió dels elements edificatoris principals d'aquest mas en la

catalogació feta pel Servei de Patrimoni - Inventari del Patrimoni

Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

i, més tard, també per la seva inclusió en la catalogació portada des de

l'Arxiu Històric del Col.legi d'arquitectes de Catalunya, en la seva

demarcació de Girona, és el que ens porta a tenir-los en compte per a la

present catalogació.

A banda d'aquestes consideracions inicials, trobem correcta la seva

inclusió en aquesta catalogació per raons dels seus valors propis

arquitectònics i culturals, entenent-lo com a bé immoble singular i de

conjunt, també pels seus valors paisatgístics i ambientals, en pertànyer a

l'estructura del medi rural del municipi i del paisatge urbà del nucli de

Baseia dins del mateix municipi.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció alt.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Cal preservar el caràcter original de les edificacions i no desvirtuar-ne les

característiques.

Per aconseguir que l'edificació s'adapti a un nou ús o per a obtenir una

millora de l'ús existent s'admeten obres de reforma interior sempre que

aquests usos siguin els admesos, amb la preservació de tots els elements

singulars de l'interior. Caldrà inspeccionar l'immoble abans del

començament de les obres per a constatar quins elements són els

existents i veure el grau de protecció establert en el projecte de les obres.

Els increments d'alçada dels volums originals només es permetran per

aconseguir les condicions mínimes d'habilitat, mirant sempre per a la

preservació visual del conjunt.

S'admeten les reformes necessàries per retornar el conjunt edificatori a un

estat més original, justificant adequadament aquest fet.

OBSERVACIONS

mur de tramuntana des del sud

mur de tramuntana des del nord

portal d'accés a la torre de Basella

detall mur tramuntana

vista posterior des del pati d'era

detall mur tramuntana - espitlleres detall mur tramuntana


