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Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Algunes cases d'aquest nucli estan actualment molt
reformades. S'ha respectat, però, l'estructura arquitectònica
original.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Varis propietaris
Oriol Vilanova
dt., 10/03/2009 - 01:00

Descripció
Barri ubicat a ponent del sector de la Barceloneta, conformat per una filera d'habitatges
adossats distribuïts al llarg del carrer Campamà i la casa de Cal Campamà, origen del nucli.
Les cases adossades, algunes d'elles molt transformades, conserven encara la seva
estructura arquitectònica originària, molt senzilla. Són cases de cos, amb la teulada a doble
vessant, amb la façana principal orientada cap al sud-est, . La façana principal presenta, en
la major part dels casos, a la planta baixa, el portal d'entrada a l'esquerra, i una finestra a la
dreta; mentre que al segon pis hi ha dues finestres verticals alineades respecte les
obertures inferiors. En alguns d'aquests immobles es pot observar que la porta d'entrada
era, originàriament, un ample portal d'arc rebaixat, destinat al pas de tartanes i bèsties de
tir. Pel que fa a la casa de Cal Campamà, la més antiga de l'actual nucli, és un edifici de
planta rectangular amb teulada de teula àrab a doble vessant, amb la façana orientada
igualment cap al sud-est, si bé en aquest cas presenta unes dimensions més grans i una
estructura arquitectònica més complexa que les cases ja descrites. Així, a la façana
principal hi ha la porta d'accés, a la planta baixa, la qual està flanquejada per dues finestres
a l'esquerra i una a la dreta. Sota les dues finestres de l'esquerra de la porta hi ha un banc o
pedrís amb respatller fet amb rajoles . Al primer pis les finestres estan alineades respecte
les del pis inferior, excepte la segona finestra començant per l'esquerra, el lloc de la qual
està ocupat per un rellotge de sol (veure fitxa 391).
La superfície de la façana està composada per blocs de pedra irregulars, a excepció dels
marcs de les obertures, els quals presenten un arrebossat de color blanc, amb el perímetre
exterior amb formes ondulants i irregulars. Aquests marcs són fruit de la restauració de
l'edifici.
Finalment cal destacar la cornisa, per sota de la línia de la teulada, que presenta decoració
en forma de dents de serra fets amb peces d'argila cuita.
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