












































   

 

        

   

    









    

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

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

catàleg de béns a protegir

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Al veïnat de Baseia, BO de Baseia núm. 1, conegut com a Corral de Can

Vadora i reconegut com a Mas Jubinyà segons escriptures.

DESCRIPCIÓ

Conjunt de dues edificacions principals i originàries que han estat

rehabilitades (2000-2002). Una, la coneguda com el Corral de Can

Vadora, està habilitada com a estudi de pintor, i l'altra, habilitada com a

habitatge unifamiliar, el que en aquest document anomenem Mas Jubinyà,

nom que es troba documentat en les escriptures. Existeixen diferents

elements que ajuden a la datació dels diferents elements construïts: del

dintell del Corral de Can Vadora amb escriptura gòtico-renaixentista, se

n'extreu la datació de 1579; i del dintell del Mas Jubinyà (actualment

habitatge) se n'extreu la datació de 1862 com any de l'última reforma

anterior a l'actual rehabilitació.

A destacar també la gran llinda amb inscripció pintada en la qual es pot

llegir: BASEYA. Projecte de rehabilitació efectuat per Joan Maria de Ribot i

de Balle, amb la col.laboració del seu fill i propietari, Pere de Ribot. La

masia-habitatge, amb l'apuntalament dels murs longitudinals, permet la

visió encadenada de les voltes de quatre punts i respon de manera

diferent a un espai tradicional de la tipologia de masia. La solució de la

coberta d'aquesta edificació es pot fer a partir d'unes jàsseres de fusta

travesseres a les parets de la sala del pis superior.

A l'edifici annex de la masia, l'anomenat Corral de Can Vadora, s'hi ha fet

una intervenció de reconversió, amb una estructura nova de pilars

metàl.lics sobreposats, creant-se una gran obertura cap a la zona

enjardinada interior, establint-se una relació amb la plantació de verns. A

partir dels murs perimetrals preexistents i, juntament amb la nova coberta

única, es conforma un espai ampli a doble alçada per al taller. Una

cantonada de l'edificació s'aprofita per situar-hi un magatzem a planta

baixa i un estudi a l'entresolat, amb domini de tot l'espai. La façana

exterior, que dóna a la carretera, roman gairebé invariable, només

alterada per a la construcció del nou ràfec procedent de la coberta

metàl.lica.

Les dues edificacions tingudes en compte en aquesta catalogació

presenten les següents característiques principals:

- materials exteriors: pedra a bona cara vista i remolinat pintat

- època de construcció:  s.XVI-XVII / s. XXI rehabilitació

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial i estudi de pintor

- accessibilitat: carretera en bon estat

UTM 31N (ED50) E (x) 500.532,0 m - N (y) 4.673.265,5 m

17057A00400025 (rústica) - 001600200EG07C (urb.)

privada

POUM de Siurana

1b

SUnc - sòl urbà no consolidat

façana exterior Corral de Can Vadora

P-07

inscripció dintell Corral façana carretera

Corral de Can Vadora des de carretera

inscripció gòtico-renaixentista Corral
casa Mas Jubinyà cantonada posterior casa Mas Jubinyà

Corral-estudi pintor des d'interior parcel.la

dintell casa Mas Jubinyà (datació ref.)

vista 8

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 més a més 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.

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.

No s'admetran increments d'alçada, per entendre que els habitacles ja es

troben habilitats a les condicions presents.

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

estat més original, justificant adequadament aquest fet.

OBSERVACIONS

A la finca d'aquest mas encara es desenvolupa l'activitat del treball de la

terra, en bona part de la seva extensió, en l'extrem sud-occidental.


