Casa del C/ Isabel la Catòlica, 7
Ripollet
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
c/ Isabel la Catòlica, 7

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

41.49768
2.15374
429366
4594352

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

08180-92
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Can Buxó, SL, c/ Isabel la Catòlica, 7, Ripollet (08291)

J Douet
dc., 08/08/2007 - 02:00

Descripció
Edifici de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana.
Construït en parament de pedra irregular, arrebossat i pintat en color groguenc. Compta
amb semisoterrani, planta baixa i primer pis. La façana principal presenta uns pilastres i
bandes decoratives entre els pisos pintats de color blanc, una entrada central, tres finestres
que s'obren al primer pis amb una gran balconada amb barana ceràmica de quatre trams, i

Pàgina 1

dos respiralls al capcer. Presenta una altra entrada des del c/ Isabel la Catòlica al nivell del
segon pis. Des de l'esplanada davant la casa baixa una escala a través d'un alt mur de
retenció de pedra amb baranes de terra cuita, construït a final del segle XX.
Observacions:
Aquest edifici forma part del complex panoràmic de l'anomenada 'la façana de Ripollet' amb
Can Buxó i la Casa Col·legi de les Germanes Dominiques.

Història
La família Buxó/Gassó, propietaris de la finca de Can Buxó i del molí d'en Buxó (molí d'en
Calvet), han viscut a la finca des del segle XVII, la casa estava relacionada amb el molí ubicat al
seu costat nord. El carrer d'Isabel la Catòlica va ser un dels primers carrers urbanitzats de
Ripollet en el segle XIV, formant un conjunt de cases de tipologia popular a la part nord de
l'església.
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