Xalet d'Hemalosa (casa de l'amo)
Santa Maria d'Oló
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Moianès
Avinguda de Manuel López, s/n (recinte de l'empresa FACA).
Nucli urbà d'Oló
507

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

41.8738
2.03438
419871
4636215

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

08258-353
Patrimoni immoble
Edifici
XX
Regular
En estat d'abandonament
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
0066720DG2306N0001RA
Jordi Piñero Subirana
dj., 25/06/2020 - 02:00

Descripció
Edifici en forma de xalet o torre residencial que en el seu origen havia estat la casa de l'amo
de la fàbrica d'HEMALOSA. Es troba a l'avinguda Manuel López, al costat d'un altre xalet de
tipologia pràcticament idèntica que havia estat residència del metge de l'empresa i que
actualment és l'Ajuntament. El xalet es troba al costat de l'antiga fàbrica, en una zona
enjardinada però dins de la propietat de l'empresa FACA, instal·lada en antigues
dependències d'HEMALOSA. És una edificació no gaire gran, de planta més o menys
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quadrada amb un cos adossat a la part davantera, i consta de planta baixa més un pis. La
composició arquitectònica és senzilla però elegant, de línies clares i amb un joc de volums
interessant. A la façana principal, encarada al nord, hi destaca la presència de dos balcons.
En el més gran sostingut sobre pilars i embigat de fusta. Com a elements decoratius tan
sols cal remarcar els cabirons de fusta de la teulada, una discreta decoració a la barana del
balcó i els forats de ventilació de formes triangulars que hi ha sota la teulada i també entre
obertures. En la façana posterior el pinyó sota teulada consta d'una triada de finestres de
punt rodó que donen a aquesta part un toc vagament noucentista. Els murs són arrebossats
i pintats de blanc. A la façana de llevant sobresurt una petita tribuna a planta baixa. Sota el
balcó hi ha una capelleta feta de rajola que representa una marededéu del Carme entre un
paisatge costaner. És similar a la que hi ha al xalet de l'Ajuntament.
Observacions:
Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

Història
La residència inicial de l'amo de la fàbrica López (que posteriorment fou coneguda amb el nom
d'Hemalosa) era la casa anomenada cal Telèfons, del 1925. Posteriorment es construí un torre
residencial a la zona on ara hi ha aquest xalet, però va durar poc temps, ja que a la dècada de
1950 es van edificar els dos xalets actuals com a habitatges per als directius. Aquestes torres
residencials estan situades a l'Avinguda Manuel López i, per tant, eren molt a prop de la fàbrica.
Una era per a l'amo de la fàbrica i a l'altre (l'actual ajuntament), en els darrers temps hi vivia el
metge de l'empresa. El 1995 l'Ajuntament va comprar aquest segon xalet i, després d'una lleu
rehabilitació, la nova seu de l'Ajuntament s'inaugurà l'abril de 1997. El primer xalet, però, va
quedar dins de les dependències de l'empresa d'envasos de plàstic FACA.
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