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ESQUEMA   ANTIGUES   TRACES  HISTÒRIQUES_
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LÚLa   vila  que   porta  el   nom  de  Beuda  s'ubica  a  dalt  d'un  turonet   sota  els  peus  de  la   Serra  de  la   Mare  de   Deu  del   Mont.
Està formada per una petita agrupació d'edificacions situades al voltant de l'esglesia de St Feliu de Beuda ( un bell edifici del SXI d'estil
romànic).

Concretament, consisteix  en  l'ubicació de mitja dotzena de volums constructius,  majoritariament de planta baixa  + 1 pis, i totes elles
amb un caràcter de pública concurrència : ajuntament, esglèsia, restaurant, rectoria i  les antigues escoles.. De la mateixa manera, la
resta de la població  que forma  part del cens de la població de Beuda es distribueix en una cinquantena de masies i cases de pagès
disgregades per tot el terme municipal.  Principalment, aquest fet  és  el que millor caracteritza i enriqueix aquesta vila, és a dir, la unió
entre l'arquitectura rural i la naturalesa,   entre la pedra i la vegetació,  entre el color marronós de  la solidesa i duresa de la pedra  i el
verd del moviment de les plantes i els arbres.
Gairebé totes les masies disposen  d'un  aspecte a base d'estructura de murs de càrrega de pedra, amb teulades a dues  vessants de
teula i amb diversos annexes exteriors amb ús d'estable i /o de graner.

Urbanisticament, els diferents volums es troben  distribuits de manera que es pugui conformar una plaça  central davant  l'esglèsia (de
reduïdes dimensions i tancada, unicament, per a tres dels  seus costat, ja que el quart  es troba completament obert, a fi de gaudir de
les millors visuals de la Serra del Mont)  i un únic carreró en sentit longitudinal. Aquest  disposa  d'una  forma   "d'embut":  amb dimensió
considerable i amb  caràcter obert  i  públic per la disposició d'arbrat i bancs de fusta en el seu punt inicial a l'entrada de la Vila i amb
l'accès  a  l'esglèsia,   i  per  l'altra  banda,  un  sentit  d'opressió  en  el  seu  extrem  més  sud - est  exemplificat  pel  pas a través d'una
arcada-túnel d'arc de mig punt davant del cementiri municipal.
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