Carrer del Carme
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer del Carme
130

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

41.43929
2.01325
417566
4587994

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Girona

08158 - 88
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XVIII-XX
1968
Regular
En part s'ha modificat el seu valor arquitectònic com a conjunt
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris

Ca l'Adjutori
Casa Brunet/Cal Carrabina/Torre del Pi/C
Domènec/Vil·la
Cal
Poch/Cal Diotallevi
Maria
Murs del jardí de cal Brunet
Ca la Senyora Manuela

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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Descripció
Vial urbà que s'inicia per l'est, a la plaça Gaudí, donant així continuïtat al carrer Major
continuant en direcció oest fins a perllongar-se cap al barri de Can Puig, tot incloent la zona
esportiva del municipi, i donant continuïtat a la part antiga del nucli urbà.
En el seu traçat, resulten interessants un bon nombre d'edificacions i elements que dibuixen
l'urbanisme d'aquest sector del Papiol: alguns de caire tradicional agrari, com pot ser ca
l'Adjutori, una de les cases més antigues del Papiol, la qual conserva la seva disposició de
pairalia, amb portal adovellat i finestral reixat, i d'altres corresponents al període d'estiueig
de finals dels segle XIX i inicis del segle XX, com poden ser Cal Girona, edifici que destaca
de manera singular, la Casa Brunet, també coneguda com a Cal Carrabina/Torre del Pi/Cal
Senyor Domènec/Vil·la Maria, Cal Poch, amb la singular cúpula de trencadís, la casa
unifamiliar de la Senyora Manuela, els murs del jardí del Senyor Brunet, que li donen un
caire molt singular a aquest espai o alguns interessants edificis de veïns entre mitgeres.
També dona a aquest carrer el cementiri municipal, i una pèrgola contemporània, que
genera un esplèndid mirador a la vall del Llobregat, i una interessant zona d'ombra en
aquest sector urbà.
Observacions:
La vila es prolongà vers el NE. a la llera d'aquest vial, suposant la continuació de l'antic
carrer Major i carrerons adjacents.

Història
Aquest carrer es va crear urbanísticament parlant l'any 1968. Abans, formava part d'un camí
antic al costat del qual s'anaven alineant les cases ja a finals del segle XIX.
Com que és un carrer que menava, a manera de camí, cap al terme del nucli urbà, l'any 1836 es
va construir al seu costat, en una zona fora del nucli habitat, el cementiri municipal. Aquest
ocuparia les antigues terres de Can Barba, exactament el paratge conegut com "la Païssa de
Casa Roger".
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