
casa entre mitgeres a bescanó

Aquesta construcció té els seus inicis en una casa de poble entre mitgeres que data de  fi nals del
s. XIX i que en el seu moment va patir una divisió vertical que va donar com a resultat tres habi-
tatges independents de tres plantes i una amplada màxima de 3,50m.

L’edifi ci consta de planta baixa, amb accés des del carrer principal i que conforma en si una unitat 
habitable, i dues plantes pis, amb accés des del carrer posterior, i que representa un altre habi-
tatge.

La planta primera està pensada com a zona dia, amb cuina-menjador i estar, deixant que la zona 
nit ocupi la planta sotacoberta, de sostres inclinats amb perfi ls vistos de ferro.

Pel que fa a les façanes, es combina el ferro dels marcs de les obertures o de les baranes, amb 
les persianes de corda de tota la vida o els tancaments de lames de roure, a l’entrada de planta 
baixa.
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Des de l’entrada de planta baixa es troba el menjador-estar en un sol espai, que con-
dueix cap a la cuina, amb pati interior que actua de conducte de llum i ventilació i que 
fa les funcions de rentador. Des d’aquí s’accedeix a l’habitació-suite, que té sortida al 
pati que dóna accés a l’habitatge de sobre.

En general s’ha buscat el contrast; així, s’han mantingut algunes parets de pedra vista 
i s’han col·locat paviments de mosaic hidràulic, per reafi rmar el carácter de casa an-
tita, en contraposició amb els paviments de planxa de ferro, els lavabos de goma o el 
mobiliari més actual.

L’escala, que uneix les tres plantes, s’ha tractat com un element de comunió entre els 
dos habitatges i s’ha plantejat amb una estructura esgraonada recolzada entre dos 
punts i un paviment de fusta separat dels tancaments, a fi  de donar-li un aspecte més 
lleuger.
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