CAN NOGUERA. BIGUES I RIELLS. EL VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA
Un relat de: Antonio Mora Vergés

L'Antoni Calvo Uribe, en ocasió de recollir imatges de la Mare de Déu de Montserrat de Can Noguera, Bigues al
sector central del terme, a prop i al nord-oest del Rieral de Bigues, a la dreta del Tenes, m'explicava que la casa
havia estat objecte d'una reforma modernista per l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó.(Barcelona, 1862 1940) .

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0008170.xml
La capella va ser incendiada en el dies foscos que seguien a la sedició dels miliars feixistes encapçalats pel
general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República, episodi tràgic iques els guanyadors
qualificarien com "la guerra civil", i la Jerarquia nacional-catòlica com CRUZADA; es van ser destruir l'altar i el
retaule.
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L'altar va ser substituït per l'antic de l'església de Riells.
De l'altar i el retaule en queda una fotografia que els propietaris emmarcaran i exhibiran a la capella.
l'accés és fa des de la carretera BP-1432, en el punt quilomètric 23,4, des d'on una pista rural en bon estat que
travessa el riu just al nord de les Barbotes,en uns 250 metres mena a Can Noguera.
Can Noguera és una de les masies històriques del terme. Data del segle XVII, amb nombroses modificacions al
llarg del segle XX. És de planta basilical, corresponent a la part més antiga, però alhora té elements modernistes,
en edificis annexos com la capella de la Mare de Déu de Montserrat, la granja i la porteria del conjunt
arquitectònic, a més dels elements decoratius de la façana principal.

Fotografia. Gustau Erill i Pinyot
En els voltants, a més, hi ha tot d'edificis de dependències del mas, entre les quals destaca la casa dels
masovers, una antiga planta embotelladora d'aigua, i diverses quadres i estables. Al nord de la casa principal,
arran del Tenes, hi ha un petit parc, amb una font també construïda a principis del segle XX.
Està inclosa a l'Inventari del patrimoni cultural de la Generalita tde Catalunya , i en el Catàleg de masies i cases
rurals de Bigues i Riells.
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=34493
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