Carrer Major
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer Major
135

Coordenades:

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

41.43904
2.01127
417400
4587968

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

08158 - 150
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval Modern Renaixement Contemporani Popular
XV-XX
Bo
Tot i que, al tractar-se del centre del municipi, ha patit importants
reformes en molts dels seus habitatges, encara conserva edificis d'alt
interès patrimonial
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris

Antic Ajuntament/Ajuntament Vell/Cal Cirera/Convent
Hotel Palacios/ Hotel La Salut/Cal Nina/L'Hotel
Cal Pagès - Antic Hospital
Cal Joan Bonic/Cal Mànies/Cal Jep de Can Mas
Juana Maria Huélamo Gabaldón
Autor de la fitxa
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Data de registre de la
fitxa:

dg., 04/11/2018 - 01:00

Descripció
Carrer que actualment s'inicia a la plaça de Gaudí i continua endinsant-se cap a la zona més antiga del
poble, per sota de l'església de Santa Eulàlia, fins a arribar al carrer de l'Abat Escarré. Es tracta d'un dels
carrers més antics del municipi, i en el seu traçat es troben llocs i edificacions d'alta vàlua patrimonial, com
poden ser l'edifici antigament destinat a ajuntament i escoles, que ocupava l'espai de l'antiga capella de Sant
Antoni i Santa Bàrbara, o l'antic hostal.

Observacions:
Alguns dels edificis del carrer estan protegits dins del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.

Història
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).
Es conserva la memòria de les següents cases: Cal Rosendo de Cal Pi (núm. 3), Cal Nina (num. 4) que era
la fonda amb cinc o sis habitacions. L'Ajuntament vell (núm. 5), que era al primer pis, i a la planta baixa hi
havia el Col·legi Nacional.
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