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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer de la Salut (Cal Vidu)
382

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.32777
1.93581
410944
4575690

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08020-57
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Noucentisme
XX
Bo
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Altres
Privada
Varis propietaris
Xavier Esteve
dv., 26/06/2009 - 02:00

Barri d'habitatges aïllats, no entre mitgeres, conformat pels números 7 al 12 del carrer de la
Salut, a la zona de Cal Vidu. Es tracta de cases d'estil noucentista, de composició
arquitectònica senzilla. En la seva majoria són edificis de planta quadrada o rectangular
amb teulada a quatre vessants. Tenen un sol pis, és a dir, una planta baixa. Totes aquestes
cases disposen d'un petit terreny al seu voltant i estan tancades per un mur que les separa
del carrer i les aïlla entre elles, a mode de baluard. La façana principal d'aquests habitatges
presenta una composició molt senzilla, formada per una porta central, bé d'arc carpanell, bé
d'arc de mig punt o bé simplement rectangular, flanquejada per una finestra a cada costat,
amb la mateixa decoració que la porta. La majoria d'aquestes cases tenen portes i finestres
laterals que donen accés al jardí o terreny que envolta l'immoble.
Observacions:
Al text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007), apareix el conjunt
de Cal Vidu.

Història
Aquestes cases foren construïdes entre els anys '20 i '30 del segle XX.
Segons informació oral del senyor Francesc Sánchez, a la casa ubicada al número 1 del carrer
de la Salut s'hi va instal·lar, durant la Guerra Civil (1936-1939), el comandament militar, raó per
la qual aquesta casa és coneguda com "El Mando".
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