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Camí Ral, 16 / Carrer Jaume Petit, 1
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08020-46
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Contemporani Noucentisme Historicista
XX
1915
Regular
Parcialment restaurat i transformat en habitatge.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Si, IPA, nº 18109
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 9661305DF0796S
Xavier Esteve

Data de registre de la fitxa:

dt., 26/05/2009 - 02:00

Descripció
Conjunt d'edificis que antigament havien estat un hotel per a estiuejants. L'edifici principal,
de planta quadrada amb planta baixa i primer pis, amb teulada a doble vessant, destaca per
la seva decoració d'estil modernista, que hom troba tant a la façana principal com a les
laterals. La façana principal presenta tres portes d'entrada disposades simètricament a la
planta baixa, per bé que l'entrada principal es troba al primer pis, a la qual s'hi accedeix a
partir d'una escala decorada que va a parar a una tribuna amb balcó coberta per un
interessant sostre a doble vessant recobert de trencadís. La porta d'accés presenta un marc
en baix relleu de formes ondulades, decorat igualment amb trencadís. Per sobre de la porta
hi ha una inscripció amb lletres de guix d'estil modernista emmarcades dins d'una el·lipse
també de guix on es llegeix "Any 1915". A banda i banda d'aquesta porta d'entrada hi ha
una finestra on destaca el marc superior, de pedra, de forma ondulant i decorat amb motius
vegetals, bàsicament flors i tiges. Aquests marcs de les finestres es repeteixen de manera
seriada a les portes de les façanes laterals, que tenen accés a les antigues habitacions de
l'hotel. Cal destacar el fet que la planta baixa i el primer pis estan separats per una
balconada que recorre horitzontalment tota la façana lateral i que presenta barana de ferro
forjat. Tot l'edifici està envoltat per un mur de tanca amb enreixat de ferro forjat. A l'extrem
nord-oest del conjunt hi ha un segon edifici, adossat perpendicularment a l'edifici principal,
de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb
el carener paral·lel a la façana principal. El més destacable d'aquest edifici és precisament
la seva façana, que presenta, a la planta baixa, una sèrie d'arcades d'arc ogival, d'estil
neogòtic, però fetes en maó vist, amb els capitells de ceràmica i les columnes en espiral,
també de maó vist. Per sobre d'aquests arcs i per sota de la línia del primer pis, la
superfície està decorada amb trencadís. A nivell de primer pis destaca la galeria d'arcs de
mig punt, sustentats en columnetes cilíndriques arrebossades de color blanc i els capitells
de rajoles quadrades de ceràmica.

Història
Va ser construït per Jaume Petit l'any 1918 enfront de l'Hostal Vell, avui desaparegut. Va
esdevenir un autèntic centre social del poble, i era característic perquè era l'indret de sortida i
d'arribada dels primers autobusos Petit Canigó.
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