Cal Dr. Figarola
Ripollet
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
c/ Calvari, 18

Coordenades:

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

41.49649
2.15661
429604
4594218

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

Descripció
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08180 - 55
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1910
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 108DF2994D
J Douet
dl., 23/07/2007 - 02:00

Casa adossada de tres cossos formada per planta baixa i pis, la coberta de teula àrab a dues aigües, amb el
carener paral·lel a la façana. Les obertures de la façana són rectangulars i emmarcats per uns emmotllats
senzills. D'entre totes les obertures destaca la presència de la porta principal d'accés a la vivenda. Es tracta
d'una porta adintellada de grans dimensions protegida per una porta de fusta doble de dos batents. La part
interior de la porta és de vidrieres per tal de permetre el pas de la llum del carrer. El balcó del cos central té
una barana de ferro colat, al seu damunt trobem un medalló en relleu del cap de Cervantes. L'interior de la
casa conserva molts dels elements originals, com els enrajolats del terra i els arrimadors, o les pintures
d'algun sostre.

Observacions:
El cap de Cervantes, abans de la reforma executada a mitjans de segle, se situava en un coronament
superior flanquejat per balustrades. Juntament amb la casa del carrer Anselm Clavé, 22 (fitxa 159) és
de les poques que conserva la tipologia de doble porta amb vidrieres interiors molt comuna a les cases
de Ripollet.

Història
La casa fou als seus orígens residència d'estiu de dos metges de Barcelona, pare i fill. El primer, Severo
Figarola Serret, havia estat el metge de Ripollet a l'ultima dècada del segle XIX. Va morir al 1909 i té un
carrer dedicat al municipi. El seu fill, Severo Figarola Pera va ser un reconegut metge i propulsor de les
Companyies d'Assistència Sanitèria. A la casa hi van viure posteriorment el Dr. Martínez i el Dr. García. Al
1957 la va comprar l'actual propietari reformant-la i donant-li el seu aspecte actual, tot i que ha sabut
conservar la fisonomia pròpia del segle XIX.
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