Hotel Restaurant Petit Canigó
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carretera Gavà - Avinyonet, 1
406

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

41.33446
1.94959
412106
4576419

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08020-352
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1927
Regular
En procés d'enrunament i molt danyat pel vandalisme.
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre
de 2007)
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 1955201DF1715N
Josep Anton Pérez
ds., 20/06/2009 - 02:00

Descripció
Edifici ubicat a peu de carretera, encaixat a la vessant de la muntanya. És de grans
dimensions i presenta un nombre elevat d'estances, cossos edificats i annexes, tot en
coherència amb un projecte predeterminat. La construcció queda centrada a nivell de
façana amb un pati elevat al primer pis, on destaquen elements propis del noucentisme,
com les balustrades i les boles de decoració o l'ús de la ceràmica majòlica en les arcades.
El volum de tota l'edificació no és regular, les façanes dels diferents cossos tenen entrades i
sortides depenent de la part que es tracti, povocant un ritme d'irregularitat característic.
L'accés al recinte es fa per les façanes laterals, a llevant l'entrada dona a un pati on es
troben els annexos dedicats als serveis que tenia l'hotel. Des d'allà s'accedeix a les parts
més nobles de l'edifici, on cal destacar els elements de suport com les columnes de ferro
que aguanten les bigues de fusta que delimiten les crugies. També destaquen les finestres
lobulades, les portes tripartites amb vitralls i els paviments hidràulics.

Història
Va ser construït l'any 1927 per Jaume Petit com a hotel-restaurant, allotjant en alguns períodes
una colònia de sords muts.
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