Cal Joan Bonic/Cal Mànies/Cal Jep de Can
Mas
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer Major, 35
133

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

41.43923
2.01216
417475
4587988

Classificació
Número de fitxa:
08158 - 91
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Edifici
Estil / època:
Contemporani Popular
Segle:
XVIII-XIX
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Legal
Observacions protecció:
BPU. F26-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Residencial
Titularitat:
Privada
Titular:
7581312DF1878B
Fitxes associades:
Antic Ajuntament/Ajuntament Vell/Cal Cirera/Convent
Cal Pagès - Antic Hospital
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Juana Maria Huélamo Gabaldón
dt., 04/12/2018 - 01:00

Descripció
Edifici entre mitgeres, amb teulada plana. Es desenvolupa en alçada en planta baixa i dos
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pisos. A la façana principal, en la planta baixa, presenta recercats en les obertures i un filet
idéntic, que marca la diferenciació de pisos a les diverses alçades. L'accès es fa a travès
d'una porta d'arc escarser de maons vistos, i a la seva esquerra hi ha una una petita finestra
de traça vertical, amb reixa simple (dos barrots creuats). Al primer i segon pis s'obren, a la
dreta, dos balcons: el primer de majors dimensions, el qual sobresurt i es protegeix amb
una barana amb brèndoles recargolades i decorades amb roleus i flors. Aquests elements
florals estan sobreposats als angles inferiors; el segón balcó, ampitador, presenta una
barana més sencilla. A l'esquerra d'ambós, i en la mateixa línia vertical, s'obren una finestra
a cada pis. L'edifici acaba amb una barana simple de ferro que precedeix la terrassa de
coberta.

Història
Documentada com a Cal Joan Bonic l'any 1758, i Cal Mànies el 1940 (Ahicart et al., 2019).

Bibliografia
Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca
pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
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