Terminal del funicular d'Engolasters i casa del gu
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Parròquia
Escaldes-Engordany
Adreça
Engolasters
Tipus de bé:
Terminal de funicular / habitatge unifamiliar
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1931-1934
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-04-14
Descripció
Aquest edifici, construït entre els anys 1931 i 1934, va ser un dels primers del complex de FHASA. Conté l’estació del funicular, imprescindible per al
trasllat dels obrers, i el material necessari per a la construcció de la presa d’Engolasters i també per als trams del conducte forçat per on baixa l’aigua de la presa a la
central i que anava paral·lel a les vies del funicular. El motor del funicular, marca Societé des Usines J-L Roll, de Berna, data de 1931. Al principi, a l’edifici només hi havia
la maquinària del funicular. Per posar-la en funcionament s’hi havia de desplaçar a peu, cada dia, un obrer des d’Escaldes; posteriorment, s’hi van afegir les
dependències perquè hi visqués de forma permanent el guarda de la presa. El funicular, actualment, està en desús, però va funcionar fins a l’any 2000. L’espai on hi
havia la via està ocupat per la nova canonada, la maquinària es manté en el seu emplaçament original i el vagó es conserva en un magatzem proper. La casa, en canvi,
continua en ús.
La construcció té planta rectangular i està formada per dos cossos adossats, d'alçades i volums diferents, encara que ambdós tenen dues plantes i cap de casa. A la
planta baixa del més gran hi ha la maquinària del funicular (el torn, el motor, els comandaments) i la resta de l’edifici és l’habitatge del guarda. Totes les façanes són de
granit i presenten obertures rectangulars. La façana principal, orientada al sud-est, és de granit com la resta i té dues portes a nivell de la planta baixa, una per a
l’habitatge i l’altra per a l’estació, més dues finestres per planta i una mansarda a la coberta. Les cobertes es disposen a dues aigües, i la més alta té els extrems
aixamfranats, una característica compartida amb altres edificis de la central i pròpia de les construccions de l’època.
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