Hotel Palacios/ Hotel La
Salut/Cal Nina/L'Hotel
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Plaça Gaudí, 2; Carrer Major, 37 cantonada Carrer Salut
136

Coordenades:

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

41.43927
2.01222
417480
4587993

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

08158 - 146
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme Contemporani
XX
1915
Bo
Legal
BPU. D08-Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7581313DF1878B

Font de can Tintorer

Autor de la fitxa
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Descripció
Edifici que compta amb interessants elements modernistes. La façana es conserva pràcticament igual a
l'original. Els elements més destacables a nivell decoratiu són, sens dubte, les finestres geminades amb
pilarets centrals detallats i el trencadís de ceràmica de la rosassa central.
Com altres edificis de la mateixa època, presenta una cornisa motllurada amb ondulacions simètriques.

Observacions:
L'edifici està considerat una icona dins el paisatge urbà del Papiol, essent l'únic edifici d'ús públic
construït amb elements modernistes al Papiol. A inicis del segle XX, alguns metges de Barcelona
recomanaven passar estades a Papiol, ja que la població era coneguda pel seu aire pur i sec, molt
adient per a les malalties de pulmó (Faura Arís, 1996: 71).

Història
L'edifici es va construir a l'antiga casa de Cal Cuera, documentada l'any 1733. Els Cuera estaven
emparentats amb la família de cal Pagès del carrer Major. El darrer Cuera va morir sense fills i la propietat
fou heretada pel seu nebot, en Valentí Pagès que era fuster i vivia a Terrassa (Ahicart et al., 2019)
A principis del segle XX es va iniciar al Papiol una forta afluència de barcelonins que van descobrir-hi unes
condicions ideals per passar l'estiu.
Amb la vinguda d'aquests estiuejants, la vila es va convertir en un dels pobles pioners del turisme i
l'estiueig, i durant els mesos calorosos doblava el nombre d'habitants (Faura i Casanovas: 1999: 197). Les
dues fondes del carrer eren molt populars i de molta concurrència, fins al punt que a l'any 1915 es va
construir un hotel de tres plantes i soterrani. Però els preus no van poder competir amb els de les fondes i no
va aconseguir l'èxit esperat (Faura i Casanovas: 1999: 198).
La mestressa de l'hotel tenia també la pensió Palacios davant de l'Hotel Ritz de Barcelona (Faura Arís,
1996: 42).
Destinat a un turisme d'estiueig, l'Hotel Palacios, abans Cal Nina, fou construït el 1915 i presenta detalls
ornamentals senzills de tradició modernista. Era considerat l'eix del turisme de la vila, oferint allotjament de
proximitat dins un marc immillorable a la serra de Collserola. Fou construït durant l'expansió turística del
Papiol, quan nombroses famílies de la capital aprofitaven les vacances per escapar-se al poble. Una vegada
acabada la Guerra Civil Espanyola, l'Hotel Palacios es va reconvertir en "El Cafè del Cor", tot i que
continuava exercint les funcions de fonda.
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