Cal Carril
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 14
115

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

41.43722
2.00986
417280
4587768

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Biel/Cal Ramon Faura

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08158 - 259
Patrimoni immoble
Edifici
Alfonsí Contemporani
XIX
Bo
Està una mica deteriorat el cobriment de façana amb taques
importants d'humitat
Legal
BPU. F09-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7380806DF1878A
Cal Francisco Mallorca
Cal Roig
Carrer Barcelona
Cal Fitó/Cal Pollina
Juana Maria Huélamo Gabaldón
ds., 01/12/2018 - 01:00

Habitatge entre mitgeres, de planta quadrangular i dues alçades, més un afegit per la part
nord que dona a un pati interior elevat. Te teulada plana i s'amplia, pel nord amb un pati
obert a alçada del primer pis. Tota la construcció segueix l'acusat desnivell del terreny que
presenta el carrer. La façana és plana, i te molt modificada la porta d'accés. Els buits són de
característiques diverses, recercats amb ornament geomètric a la primera planta, i sense
recercat en planta baixa. Dos balcons ampitadors de baranes en reganyol s'obren al sud de
la porta principal d'accés, tot conservant la seva fusteria original. En el primer pis, marca el
centre de la construcció i li dona personalitat, el balcó central, amb ampit de pedra que es
recolza a sobre de cinc mènsules de fàbrica, similars a les que ornamenten el coronament
de l'edifici, per sota del ràfec. Falsos carreus delimiten verticalment l'edifici i la part central,
donant personalitat a la façana.

Història
En Ramon Mora Ramos, que era manobre i paleta, va viure en aquesta casa: era de Masssalió
(Matarranya). Es va casar amb la Joaquima Carulla Solias de Cal Carril. Primer van viure al
carrer Migdia. En Ramon va anar al front i allí el van ferir i li van haver d'amputar una cama.
Després de la Guerra, el seu cunyat va marxar amb tota la seva família a l'exili i en Ramon i la
Joaquima van anar a viure amb els pares d'ella, primer al carrer de l'Abat Escarré i després al
carrer de Barcelona (Ahicart et al., 2019).
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