Carrer de l'Estació entre Plaça del Castell i
Carrer Major
Cubelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Garraf
c. de l'Estació
13

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

41.20747
1.67216
388676
4562639

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

08074-111
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris

F. Xavier Oms
dc., 20/02/2019 - 01:00

Descripció
El carrer de l'Estació entre la plaça del Castell i el carrer Major s'emplaça al centre històric
de Cubelles, és una carrer per vianants amb una terrassa en arribar al carrer Major. Es
composa per un conjunt d'habitatges unifamiliars entre els quals destaquen els números 5 i
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7, que no comparteixen línia de ràfec.
La casa del número 5 està formada per una planta baixa i un primer pis, coberta per una
teulada a una vessant amb teula àrab. La planta baixa està formada per un antiga obertura
adovellada en arc de mig punt, avui en dia tapiada parcialment i convertida en una finestra
senzilla amb enreixat. Just al seu costat hi ha una porta moderna sense interès
arquitectònic. El primer pis té un petit balcó d'escassa volada sobre l'obertura adovellada i al
costat d'aquesta, hi ha una petita finestra amb enreixat senzill. La casa del número 7 també
està formada per una planta baixa i una primera planta, amb una cobertura a una vessant
amb teula àrab. Presenta unes línies més simètriques que l'exemple anterior articulades a
partir d'obertures bessones en les dues plantes de l'habitatge i de la presència d'un sòcol
arrebossat. La planta baixa està composada per un accés en arc escarser flanquejada per
dues petites obertures amb enreixat senzill. La primera planta té tres petites finestres
enreixades d'iguals proporcions i amb petits ressalts de rajola.

Història
Es va batejar oficialment l'any 1897, una època en què només comprenia el tram que va des del
carrer Major fins al Vísctor Balaguer. Anteriorment es coneixia com el carrer del Mar, ja que tenia
la continuació en el camí que anava a aquella zona. Aquest carrer s'esmenta al segle XVI com
"lo camí que va a la mar i al molí de Sant Pere", o molií de Baix.
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